


 



  باسمه تعالي
  مقدمه

سـازمان نظـام پرسـتاري را     گانه 8سازمان نظام پرستاري كشور اهداف  2ماده 
هدف مذكور در ابعاد حرفه اي، علمي، آموزشـي، مقـررات و    8هدف از  5در . كند بيان مي

 3فصل دوم و ماده . سنگي را به دوش سازمان گذاشته است سياست گذاري وظايف گران
بند قانوني  10سرفصل و به عبارتي  10رات سازمان را بيان مي كند كه از قانون نيز اختيا
بنـد مـي باشـد، بـاز سـازمان را       5كه تعداد آن ها نيـز   10و  6  ، 5،  3، 1است كه بندهاي 

موظف كرده است كه در عرصه هاي مورد نظر به ويژه استانداردها، ارتقاء كيفي مهـارت  
نظارت و كنترل و ارزشيابي، تدوين  ،اي مختلفها و دانش پرستاري، شرح وظايف رده ه

  .فعاليت نمايند …مقررات براي تامين حقوق حرفه اي و 
ويژه اسـاتيد، مربيـان، دانشـجويان، مـديران     ه بنابراين خوب است كليه مسئولين ب

مطالعه كنند و بدانند كه سازمان  سنگ را اين قانون وزين و گران …پرستاري، شاغلين و 
  .اف، وظايف و اختياراتي بر عهده داردآن ها چه اهد

با اين وجود، خداوند متعال را سپاسگزاريم كه توان، قوت و قدرت داد كه در طـي  
سال از عمر سازمان، تمامي اهداف، وظايف و اختيارات سازمان را وجهـه همـت    6حدود 

  .تمامي فعاليت ها قرار داده ايم و پر انرژي و قدرتمندانه رو به پيش مي رويم
علمـي و حرفـه ايـي كـه برداشـته       از جمله گام هاي محكم، استوار، ارزنده و كامالً   

تدوين كتاب مرجع استانداردها و نوشتن استانداردها بـراي كليـه خـدمات پرسـتاري      شد،
بود كه طي يك سال و نيم قبل به اتمام رسيد و مورد بهره برداري پرستاران عزيـز قـرار   

شما عزيزان است گامي مديريتي، نظارتي و از موضع پايش اكنون آنچه پيش روي . گرفت
يعنـي كارآمـدترين   . و ارزيابي عملكرد شاغلين حرفه پرستاري بر پايه اسـتانداردها اسـت  

ابزار نظارت چه براي خود كنترلي و چه ديگر كنترلـي در عرصـه ارائـه خـدمات كيفـي و      
ت هـاي كنتـرل اسـتانداردها    استاندارد به حساب مي آيد و به عنوان كتاب مرجع چك ليس

در حال حاضر و فعالً در قالب يك كتاب مرجع منتشـر مـي شـود و در آينـده نزديـك بـه       
، بـراي كليـه بخـش هـا و قسـمت هـا       و مـالي ي محض تامين مالي و داشتن بضـاعت مـاد  

هايي مجزا، تشكيل شده از استانداردها و چك ليست هاي مربوطه بـه تفكيـك بـه     دستنامه
در اين زمينه از كليه كساني كه عالقمند به ارتقاء نظام سالمت هسـتند  . يدچاپ خواهد رس

همان گونه كه قبالً در مقدمه كتـاب اسـتانداردها    .درخواست همكاري و مساعدت مي كنيم
بر ايـن   …نوشتم، اعتقاد تمامي اعضاي شوراي عالي سازمان، دست اندركاران تدوين و 



ادامه بهتر از آن هم ممكن است و تمامي امور بشر و   است كه هر كاري كه ارائه مي شود،
انديشـمندان،   ،فلذا ازكليه صاحب نظران. ساخته دست بشر از نقص به كمال پيش مي رود

عالقمنــدان، پرســتاران، دانشــجويان، پيشكســوتان در هــر عرصــه اي كــه هســتند، بخــش 
درخواسـت   …غير دولتي، نيروهاي مسلح، تـامين اجتمـاعي و    خصوصي، خيريه، دولتي،

مي شود اين مجموعه را مطالعه نموده و نظرات سازنده خود را به سـازمان ارائـه نماينـد    
  .هاي آينده لحاظ شود و به مسير تكاملي اين مجموعه كمك كند تا در تجديد چاپ

ي هـم بـه كمـك    به فضل الهي چندي پيش شرح وظايف جديد پرستاران و پرستار
اهللا در  تـدوين شـد، و انشـاء   اين سـازمان و وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـكي      

اي نه چندان دور مثلث سرنوشت ساز استانداردها، شرح وظايف و تعرفـه هـا شـكل     آينده
ها مبتني بر شرح وظايف و استانداردها كه قـانون آن سـال قبـل در     خواهد گرفت و تعرفه
ه تصويب رسيد اعالم خواهد شد و با اين وصف يكي از عرصه هاي مجلس محترم هفتم ب

بسيار مهم كه آرزوي ديرينه همه ما بود تحقق پيدا مي كند كـه ايـن موضـوع بـي شـك و      
قطعاً نظام پرداخت، نظام ارزشيابي و نظـام كنتـرل و ارزش گـذاري را در نظـام سـالمت      

پشتيباني و حمايت يكايـك شـما   اميدواريم با مشاركت، . دگرگون و متحول خواهد ساخت
همـان گونـه كـه تحقـق       پرستاران عزيز ساير اهداف مقدس سازمان نيز به تحقق بپيوندد،

دانـم از تـالش هـاي شـبانه      در پايان وظيفه خـود مـي  . بوده ايدچندين هدف مهم را شاهد 
روزي و ارزنده همكار پيشكسـوت عزيزمـان سـركار خـانم سـالمي معـاون محتـرم فنـي         

و دبير شوراي عالي دوره دوم سازمان تشكر كنم كـه تحقـق ايـن پروسـه را بـا       سازمان
اند و بـا همكـاران خوبشـان ايـن فصـل مهـم از وظـايف و اختيـارات          عالقه به عهده گرفته

همچنين از كليه همكاراني كه در قالب كارگروه هاي علمي و فني . قانوني را عملياتي كردند
ا مشـاركت دلسـوزانه بـدون چشـم داشـت در سـازمان       دعوت سازمان را لبيك گفتند و ب

متـوالي را بـه بحـث، كـار و تـالش پرداختنـد تـا ايـن          وحضور يافتند و جلسات متمـادي  
مجموعه و قبل از آن استانداردها و شرح وظايف شكل گرفت نيز تشكر و تقدير مي نمايم 

  .سپارم و همگان را به ايزد منان مي
  عليكم  موالسال                 
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  297 پذيرش بيمار به اتاق عمل-
  298 و وسايل استريل باز كردن پك-
  299  اسكراب كردن-
  302 پوشيدن گان و دستكش-
  304 پوشيدن دستكش به روش بسته-
  305 پوشيدن دستكش به روش باز-
  306 پوشاندن گان و دستكش به فرد ديگر-
  307 كنترل رفت و آمد در اتاق عمل-
  308 وضعيت دادن به بيمار جهت اعمال مختلف-
  309 چيدن ست جراحي-
  310 درپ و كمك به جراح در درپ و پرپ بيمارآماده كردن پك پرپ و پك-
  311  درپ كردن-
  312 …رش گازها، سواپ ها، سوزن ها، لنگازها،شما-
  313  )دو قطبي –تك قطبي(الكتروسرجري و مراقبت هاي آن-
  314 نگهداري و ارسال نمونه ها-
  315 در آوردن گان و دستكش-
  316 آماده كردن نهايي و انتقال بيمار به ريكاوري-
  317 ثبت و گزارش نويسي در اتاق عمل و ريكاوري-
  319 مراقبت از بيمار در ريكاوري-
  321  كنترل وسايل و تجهيزا ت ريكاوري در آغاز و پايان روز-



 

 

  322 رعايت احتياطات همه جانبه در اتاق عمل و ريكاوري-
  CSR 323نحوه آماده سازي وسايل جراحي جهت ارسال به-
  324 استريل كردن وسايل در اتوكالو-
  325 ل استريلكردن كليه وساي پك-
  326 هاي مختلف اتاق عملگرفتن كشت از قسمت-
  327  )مديريتي (CSRكنترل اقالم مصرفي و موجود اتاق عمل و-
  328  تحويل گرفتن و تحويل دادن بيمار از بخش به اتاق عمل و برعكس-
  330 مراقبت از نوزاد در عمل سزارين-
  332  جراحي با ليزر قرار مي گيرداجراي اصول ايمني جهت بيماري كه تحت-
  334  حفاظت از خود در زمان استفاده از ليزر در اعمال جراحي-
  335  آماده سازي بيمار و محيط قبل، حين و بعد از استفاده از ليزر-
  336 مراقبت از ميكروسكوپ در اتاق عمل-
  337 چك دستگاه بيهوشي-
  338 آماده كردن دستگاه براي اينداكشن-
  339 انجام اينداكشنكمك در -
  340 شست و شو و ضدعفوني وسايل بيهوشي-
  341 شست و شوي اتاق عمل-

   تنفس:  فتمفصل ه
  345 پالس اكسي متر در بزرگساالن-
  347 تجويز اكسيژن با كانوالي بيني-
  349 رساندن اكسيژن با ماسك ساده صورت به بيمار-
  351 ماسك ونچورياكسيژن رساني از طريق-
  T - piece 352اكسيژن رساني از طريق-
  353 كمك در لوله گذاري داخل تراشه-
  356 لوله گذاري داخل تراشه در شرايط اورژانس-
  359 اتصال بيمار به دستگاه ونتيالتور-
  361  ساكشن داخل تراشه در بيماران اينتوبه متصل به دستگاه تهويه مصنوعي-



 

 

  365 ت و ساكشن تراكئوستوميمراقب-
مراقبت از بيمار كه تحت عمل جراحي رزكسيون آناستوموز تراشه قرار گرفته -

  است
367  

  368 كمك به پزشك در گذاشتن چست تيوب-
  370 مراقبت از چست تيوب و درناژ تخليه پلور-
  371 نمونه گيري خلط-
  372 گرفتن نمونه خلط در بيماران اينتوبه-
  374  ق كردن و ارتعاش سينه به منظور تخليه ترشحات تنفسيد-
  pursed – lip Breathing (  376(آموزش تنفس لب غنچه اي-
  377 آموزش تنفس ديافراگماتيك-
  378 آموزش سرفه موثر-
  379 )قطعه خلفي–لوب هاي تحتاني( فيزيوتراپي -
  381  )ي تحتاني، قطعه خلفيلوب ها(فيزيوتراپي سينه در وضعيت پوسچرال-
  383 )لوب هاي تحتاني، قطعه قدامي (در وضعيت پوسچرال سينهفيزيوتراپي -
  385 لوب هاي تحتاني، قطعه فوقانيجهت سينهفيزيوتراپي -
  387  )راست مياني، قطعه مياني و كناريلوب(در وضعيت پوسچرال سينهفيزيوتراپي -
لوب چپ بااليي، قطعات تحتاني و (يت پوسچرالدر وضع سينهفيزيوتراپي -

  )فوقاني 
389  

  391 )لوب هاي بااليي، قطعات قدامي (در وضعيت پوسچرال سينه فيزيوتراپي-
  393 )لوب هاي بااليي، قطعات اپيكال (در وضعيت پوسچرال سينهفيزيوتراپي -
  395 )اني، قطعه خلفيلوب هاي فوق(دادن فيزيوتراپي سينه در وضعيت پوسچرال -
  397 يكمك به بيمار در استفاده از اسپيرومتري انگيزش-
  400 درمان با نبواليزر با حجم بزرگ-
  402 درمان با نبواليزر با حجم كوچك-
  404 درمان با نبواليزر اولتراسونيك-
  406 جداسازي از دستگاه ونتيالتور-
  weaning cpap( 408(ونتيالتور به روشجداسازي بيماران بزرگسال از دستگاه-



 

 

  Peiece) T ( T. 410 جداسازي بيمار از دستگاه ونتيالتور با استفاده از لوله
  412 جداسازي بيمار از ونتيالتور به روش حمايت فشاري-
  SIMV 414جداسازي بيمار از ونتيالتور به روش-
  415 خارج كردن چست تيوب-
  416 شهخارج نمودن لوله ترا-
  417  )ساكشن لوزه اي –ساكشن يا بيني حلقي(ساكشن فارنكس -

   اعصاب:  هشتمفصل 
  423 بررسي سيستم عصبي بيمار-
  425 كنترل درد بيمار -
  TENS ( 428(تحريك الكتريكي عصب از طريق پوست-
  SEIZURE( 429(كنترل تشنج در بيمار-
  431 اعيكمك در درناژ مايع مغزي و نخ-
  ICP( 433(كمك در كنترل فشار داخل جمجمه-

   گوارش:  نهمفصل 
  437 كار گذاشتن لوله بيني، معده اي-
  439 تغذيه از طريق لوله غذايي-
  440 شست و شوي معده از طريق لوله بيني، معده اي-
  441 مراقبت از لوله بيني، معده اي-
  442 در آوردن لوله بيني، معده اي-
  443 مراقبت مربوط به مشكل بلع-
  444 )دستگاه گوارش تحتاني (مراقبت هاي قبل و بعد از انجام آندوسكوپي-
مري، معده، : دستگاه گوارش فوقاني(مراقبت هاي قبل و بعد از انجام آندوسكوپي-

  )دوازدهه 
445  

  446 كمك دركار گذاشتن تامپوناد بالون مري-
  448 ه كودكانگرفتن شيره معد-
  449 پاراسنتز شكميكمك در -
  451 بيو پسي كبد و مراقبت هاي پرستاري آنكمك در -



 

 

  453  آماده سازي بيمار جهت انواع راديوگرافي سيستم گوارشي-
  454 تيوب Tمراقبت از -
  456 تعويض كيسه ايلئوستومي و كلستوميتخليه و -

   تناسلي-ادراري :  دهمفصل 
  461 ن كاتتر ادراريگذاشت-
  466 خارج كردن سوند دايمي-
  467 )سيستم بسته(شست و شوي سوند يا مثانه با استفاده از سوند دو راهي-
  469  شست و شوي مثانه با استفاده از سوند فولي سه راهي-
  471  )سيستم باز(شست و شوي سوند يا مثانه با استفاده از سوند دو راهي -
  473 پسي كليهكمك در بيو-
  475 يوروديناميك تست-
  476 تعويض سوند سيستوستومي-
  477 كمك در جاي گذاري كاتتر دياليز صفاقي-
  479 دياليز صفاقي حاد-
  482 آموزش دياليز صفاقي مداوم سرپايي به بيمار-
  485  همودياليز-
  Fresenius - 4008( 487(آماده سازي دستگاه همودياليز-
  Fresenius 4008 490صل بيمار به دستگاهو-
  B.Braun 492شست و شوي دستگاه-
  B.Braun 494پرايم دستگاه -
  B.Braun 497وصل بيمار به دستگاه دياليز-
  B.Braun 499قطع بيمار از دستگاه دياليز -
  HOSPAL 501شست و شوي دستگاه دياليز-
  HOSPAL 502پرايم دستگاه دياليز-
  HOSPAL 504وصل بيمار به دستگاه-
  HOSPAL 506قطع بيمار از دستگاه-
  508 )شالدون(ايمراقبت از كاتتر وريد تحت ترقوه-



 

 

  510 مراقبت از سونداژ سوپرا پوبيك-
  512  آمادگي بيمار مبتال به نارسايي مزمن كليه جهت پيوند كليه-
  513  )گيرنده كليه (مراقبت از بيمار پس از عمل جراحي پيوند كليه-
  515  قبل از عمل اهداي كليه)جسد–زنده(آمادگي جسمي دهندگان كليه-
  517 تعويض الين وريد-
  519 تعويض الين شريان-
  521 تعويض صافي دياليز-

   ارتوپدي:  يازدهمفصل 
  525 سه گوش Sling پوشاندن-
  526  8بانداژ -
  528 گردني Collarبستن -
  529  انواع آتل گذاري-
  531 آماده كردن گچ و كمك در گچ گيري-
  534 كمك در باز كردن قالب گچي-
  535 بررسي، كنترل و ثبت وضعيت عصبي، عروقي-
  536 )تراكشن مكانيكال(تراكشن پوستي و استخواني-
  538 ارجيمراقبت از فيكساتور خ-
  Internal fixation( 540(مراقبت بعد از اعمال جراحي-
  542  )تحتاني، فوقاني (مراقبت پرستاري پس از آمپوتاسيون اندام ها-
  T.H.R)Total Hip Replacement (  546مراقبت پرستاري بعد از-
  Total knee Replacement T.K.R  549فرآيند مراقبت از بيمار-
  551 يدن پين سطحيكش-
  552 كمك به جراح در خارج كردن پين داخلي يا عمقي-
  553 كمك درآسپيراسيون زانو-
  554 كمك در تخليه آبسه توسط جراح-
  555 كمك به جراح در تزريق كورتون داخل مفصلي-
  556 فرآيند كشيدن بخيه-



 

 

  557 پانسمان و كشيدن بخيه ترميم تاندون-
  558 ارتوپديICUدرASFوPSFد از عملمراقبت بع-
  561 )با كشش(درست كردن تخت ارتوپدي-
  563 پذيرش بيمار تروماي ارتوپدي در  اورژانس-
  565 پذيرش بيمار در بخش ارتوپدي-
  566  اقدامات اوليه بعد از بستري شدن بيمار اورژانس ارتوپدي در بخش-
  569 تيوآماده كردن بيمار جهت عمل الك-
  573 آماده كردن بيمار جهت ترخيص از بخش-

   پوست:  دوازدهمفصل 
  577 كمك در ليزرتراپي -
  579 مراقبت از بيمار با زخم فشاري-
  581 مراقبت از سوختگي-
  583 پانسمان بيولوژيك سوختگي -
  584  آب درماني-
  586  پانسمان گرافت-
  587 دبريدمان مكانيكي-
  589  اقبت از گرافتمر-
  591 مراقبت از ناحيه دهندة گرافت-
  592 )ماوراء بنفش(درمان با اشعة  اولتراويولت-

   چشم و گوش و بيني:  سيزدهمفصل 
  597 شست و شوي چشم-
  599 خارج كردن لنزهاي تماسي-
  600 گذاشتن و برداشتن ديسك دارويي چشم-
  603 كمپرس چشمي سرد و گرم-
  605  پانسمان چشمي-
  606 شست و شوي چشم در سوختگي با مواد شيميايي-
  608 كمك در خارج كردن جسم خارجي از چشم-



 

 

  609 خارج كردن تامپون بينيكمك در -
  610 شوي گوشو  شست-
  612 كمك در خارج كردن جسم خارجي از گوش-
  613 كمك به بالغين در گذاشتن سمعك-

   روان پرستاري : چهاردهمفصل 
  617  گروه درماني-
  Reality orientation 618آگاهي از واقعيت -
  Quite Room use 620استفاده از اتاق امن-
  621 پيش گيري از  فرار-
  622 مراقبت از بيمار تهاجمي و پرخاشگر-
  624 انزوا براي بيماران پرخاشگر و تهاجمي-
  626 پرخاشگر و تهاجميمهار فيزيكي براي بيماران-
  628 اقدامات مربوط به مراقبت از خود در بيماران رواني-
  629 كمك به تغذيه در بيماران رواني مبتال به كم خوري-
  631 كمك به تغذيه در بيماران رواني مبتال به پرخوري-
  632 اقدامات هنگام اختالل خود مراقبتي از نظر استحمام-
  ECT 633قبل از انجاممداخالت پرستاري-
  ECT 635مداخالت پرستاري حين انجام-
  Health teaching  636 اقدامات مربوط به آموزش بهداشت-
  Spiritual Intervention 637 مداخالت معنوي -
  638  ) ژتون درماني(اقدامات مربوط به سيستم هاي امتيازي-
  639 اقدامات مربوط به خانواده درماني-
  640 اقدامات هنگام هذيان و توهم-
  641 اقدامات هنگام اضطراب-
  642  )اختالل در سازگاري(اقدامات در سازگاري نامؤثر فردي-
  643  اقدامات در برابر استفاده از روش هاي غير مؤثر واشتباه مقابله-
  644 اقدامات هنگام اختالل در تعامل اجتماعي-



 

 

  645 اجتماعياقدامات هنگام انزواي-
  646 اقدامات پرستاري جهت بهبود اعتماد به نفس پايين-
  647 مراقبت از مددجو مبتال به دمانس    -
  648 م    مراقبت از مددجو مبتال به دليريو-
  ADHD(                649(مراقبت از مددجو مبتال به بيش فعالي همراه با نقصان توجه  -
  650 مراقبت از مددجو با عدم پذيرش درمان-
  651  )هذيان Delusion (مراقبت از مددجو مبتال به اختالل فرايند تفكر-
  652  مراقبت از مددجو مبتال به سوء مصرف مواد  -
  654  محيط درماني-
  655 مراقبت از مددجو مبتال به ترس-
  656  مراقبت از مددجو مبتال به سندروم استرس پس از سانحه-
  657 مراقبت از مددجو با انكار غيرموثر -
  658 مراقبت از مددجو مبتال به اختالل شخصيت وابسته-
  659 مراقبت از مددجو مبتال به اختالل سلوك-
  660 مراقبت از مددجو با تشخيص مسموميت با ليتيوم-
  661 شيو موهاي زائد بدن بيماران رواني-
  662 اقدامات پرستاري هنگام اختالل در الگوي خواب-

   مادر و نوزاد:  پانزدهمفصل 
  665 تجويز پروفيالكسي چشم-
  666 شست و شوي واژن-
  669 كنترل ناحيه اپي زياتومي-
  671 راقبت از اپي زياتوميم-
  673 مراقبت از احتقان پستان-
  674 ماساژ رحم-كنترل خون ريزي پس از زايمان-
  676 بررسي خون ريزي واژينال-
  677 تعيين آپگار نوزاد-
  OR 678تحويل نوزاد از ليبر يا-



 

 

  679  گرم كردن نوزاد-
  680 بررسي باز بودن آنوس-
  681 و در نوزادبررسي رفلكس مور-
  682 بررسي رفلكس تونيك گردن-
  683 بررسي رفلكس جستجو-
  684 برسي رفلكس مكيدن-
  685 بررسي رفلكس گرفتن-
  686 بررسي رفلكس بابينسكي-
  687 باز نگه داشتن راه هوايي-
  688 محافظت نوزاد در مقابل عفونت-
  689 محافظت نوزاد در مقابل صدمه-
  690 دادن نوزادحمام -
  691 آموزش مراقبت از نوزاد در منزل-
  693 مراقبت از خود بعد از زايمان در منزل-
  694 آموزش اصول مراقبت هاي ماستيت-
  695 آموزش لباس پوشاندن نوزاد توسط مادر-
  K 696تزريق ويتامين -
  698  بررسي بيمار پره اكلمسي كه سولفات منيزيوم دريافت مي كند-
  699  .كند اري كه سولفات منيزيوم دريافت ميي در بيمتاندون هاي عمق بررسي رفلكس-
  700 آموزش روش هاي تنظيم خانواده-
  702  )استفاده از كاندوم (وسايل مكانيكي جلوگيري از بارداري-
  IUD  703استفاده از -
  704 مراقبت هاي پس از توبكتومي-
  705 آموزش پس از وازكتومي-
  706 پذيرش بيمار درليبر-
  708 تغذيه نوزاد با شيشه-
  710 تغذيه نوزاد به وسيله گاواژ-



 

 

  712 آموزش تغذيه نوزاد با شير مادر-
  714  مراقبت از ناف-
  715 تغيير وضعيت نوزاد و كودك-
  716  واكسيناسيون-
  717  فتوتراپي-
  719 دور سر-وزن  - اندازه گيري قد-
  721 تعويض خونمك در ك-
  723 كمك در انجام ختنه-
  725 بررسي ضربان قلب جنين-
  727 آمپول رگام تزريق-
  728  تعويض پوشك-

   مراقبت ويژه نوزادان:  شانزدهمفصل 
  731 )زير يك سال(احياي قلبي تنفسي در نوزادان-
  733 باز كردن انسداد راه هوايي در نوزادان هوشيار-
  734 مراقبت از نوزاد در عمل سزارين-
  736 مثبتHbSAgايمنوگلوبولين نوزاد متولدشده از مادر-
  737 روبين نوزاد بدون آزمايش خون گيري بيلي اندازه-
  738  آشنايي بامعيارهاي ترخيص نوزاد نارس از بيمارستان-
  739  ريسنجش ميزان اشباع هموگلوبين از اكسيژن از طريق پالس اكسي مت-
  740 حياتي نوزادعاليمگيري تعيين و اندازه-
  741 شمارش تنفس نوزاد-
  742 ضربان قلب  شمارش-
  743 گيري فشار خون نوزاد اندازه-
  744 در اطفال ECG گرفتن-
  745 پره ترملوله گذاري معدي در نوزاد-
  747  رژانسياو ) E.T.T)EndoTracheal Tube.لوله گذاري داخل تراشه-
  749 كمك در كاتتريزاسيون وريد نافي-



 

 

  751 كمك در كاتتريزاسيون شريان نافي-
  752 نمونه گيري مويرگي در نوزاد-
  753 نمونه گيري وريدي در نوزاد-
  754 نمونه گيري شرياني در نوزاد-
  755 كانوالسيون وريد محيطي-
  756 كانوالسيون شريان محيطي-
  757 برقراري راه وريدي محيطي طوالنيكمك در -
- CPR 758 نوزاد هنگام تولد  
- CPR 760 پيشرفته نوزاد  
  LP( 762(كمك در پونكسيون كمري در نوزادان-
  764  در نوزاد)Chest Tube(كمك در گذاشتن درن قفسه ي سينه-

   كودكان: هم هفدفصل 
  769 پايش رشد و تكامل كودكان-
  771 وري نمونه ادرار تصادفي دركودكانآ جمع-
  773 ساعته در كودكان24آوري نمونه ادرار جمع-
  775 آوري نمونه ادرار براي كشت در كودكان جمع-
- PH 777 ادرار زير پارافين  
  779 گذاشتن كاتتر ادراري براي كودكان-
  780 دادن داروهاي خوراكي براي شيرخواران-
  782 وراكي براي نوپاياندادن داروهاي خ-
  783 دادن داروهاي خوراكي براي كودكان-
  784 استفاده از چادر مرطوب-
  786 احياي قلبي ريوي در شيرخواران-
  789 احياي قلبي ريوي در كودكان-
  792 گرفتن نوار قلب نوزادان و كودكان-
  793  كشش برايان-
  795 اسپايكا-مراقبت از گچ هيپ-



 

 

   مسموميت ها:  هجدهم فصل
  TCA(  799(پاك سازي مسموميت دارويي ضد افسردگي هاي سه حلقه اي -
  801 پاك سازي مسموميت دارويي بنزوديازپين ها-
  803 پاك سازي مسموميت دارويي كلسيم بلوكرها-
  804 پاك سازي بدن از مسموميت با بتابلوكرها-
  806 ولنيرژيك هاپاك سازي مسموميت دارويي آنتي ك-
  808 پاك سازي مسموميت دارويي آنتي سايكوتيك ها-
  810 پاك سازي مسموميت ليتيوم-
  811 پاك سازي مسموميت استامينوفن-
  813 پاك سازي ارگانوفسفره و كاربامات از بدن بيمار-
  815 پاك سازي مواد مخدر-
  817 پاك سازي مسموميت هيدروكربن ها-
  819 زي منواكسيد كربنپاك سا-
  820 پاك سازي مسموميت سيانيدي-
  822  پاك سازي الكل -
  824 پاك سازي مواد شوينده و سفيد كننده-
  825 پاك سازي بدن از عامل ايجاد كننده مسموميت غذايي-
  826  پاك سازي بدن از عامل ايجاد كننده مسموميت غذايي با سميت عصبي-

   و عروققلب:  نوزدهمفصل 
  CVP 829مانيتورينگ -
  CVP 831كمك در گذاشتن -
  CVP 833كمك در خارج كردن-
  834 كمك در گرفتن يك خط شرياني-
  837 گرفتن نمونه خون شرياني جهت آناليز گازهاي خون از يك سيستم بسته -
  840 گرفتن نمونه خون شرياني از سيستم باز-
  842 تعويض لولة  خط شرياني-
  844 تعبيه خط شرياني و مانيتورينگ فشار خون شرياني-



 

 

فشاري پانسمان ايجاد فشار روي محل سوراخ شده شريان فمورال با وسيله ي -
  يا كيسه شن /و

847  

  849  برداشتن وسيله كمپرس فمور يا كيسه شن از روي شريان فمور-
  851 )بازو(بررسي فشارخون-
  855 ب اولتراسوندكنترل نبض با موج يا-
  857 تنظيم ترانسديوسر-
  860 دفيبريالسيون اتوماتيك خارجي قلبي-
  862  دفيبريالسيون خارجي قلب با استفاده از دفيبريالسيون تك فاز-
  865 كمك در انجام كات دان-
  867 كمك به پوشاندن جوراب هاي ضد آمبولي -
  868 در بزرگسال ECGتهيه -
  870 قلبي بيمار ECGپايش -
  871 الكتروكارديوگرافي قلب راست-
  ST  873 .پايش قطعه -
  875 انجام و يا كمك در انجام مانور والسالوا-
  877  )احياي قلبي، ريوي مقدماتي (CPRاقدامات اوليه  -
  ACLS( 883(مديريت كد -
  888 در بخشPTCAمراقبت از مددجو قبل از انجام-
  890 كت لبدر PTCAمددجو قبل از انجام مراقبت از-
  891 در كت لبPTCAمراقبت پرستاري حين انجام-
  893 كتدر ريكاوريPTCAمراقبت هاي بعد از انجام-
  895 در بخش ويژهPTCAمراقبت هاي بعد از عمل-
  898 كمك در كار گذاشتن بالون پمپ داخل آئورت-
  901  مپ داخل آئورت به روش جراحيكمك در كار گذاشتن بالون پ-
  904  با بالون پمپ داخل آئورت مي باشدپايش بيماري كه تحت درمان-
  IABP 907مرافبت فبل و بعد از بيرون كشيدن كاتتر-
  IABP 908خارج كردن بالون پمپ داخل آئورت-



 

 

  909  فلبوتومي-
  E.P.S.lab (  910(اقدامات قبل از تست تيلت در بخش الكتروفيزيولوژي-
  912 انجام تست تيلت جهت بيمار-
  913 مراقبت هاي پس از انجام تست تيلت-
  IABP 914جداسازي بيمار از دستگاه-
  Sgvo2( 915(كنترل اشباع اكسيژن وريد ژوگوالر-
  917  در بخشAblationو.E.P.Sمراقبت هاي پرستاري قبل از-
ادگي ها در مطالعه الكتروفيزيولوژي قلب در بخش مراقبت هاي پرستاري و آم-

  ) E.P.S.lab(الكتروفيزيولوژي 
919  

  923  در بخشAblationو EPSمراقبت هاي پرستاري پس از انجام-
  925  و پيس ميكر در بخش ICDمراقبت هاي پرستاري در تعبيه-
خشدر ب  ICDمراقبت هاي پرستاري در تعبيه پيس ميكرهاي قلبي و-

  الكتروفيزيولوژي
927  

  VAD( 930(استفاده از وسايل كمكي به بطن قلب بيماران-
  933 شوك سينكرونايز-
  936 پذيرش بيمار جهت جراحي قلب-
  940  آماده سازي بيمار توسط پرستار اسكراب در جراحي قلب-
  941 پس از جراحي قلبICUپذيرش بيمار در -
  ICU 943ب درمراقبت پس از جراحي قل-
  946 جدا كردن بيمار از دستگاه پس از جراحي قلب-
  948  به بخش جراحي پس از جراحي قلبICUانتقال بيمار از بخش-
  949 مراقبت هاي پرستاري پس از عمل جراحي قلب در بخش جراحي قلب-
  951 كمك در انجام پريكارديوسنتز-
  954 فيزيوتراپي در جراحي قلب-
  956 )آنتي كواگوالنت(تجويز هپاريني اجرا-
  957  »آدرنرژيك ، وازوپرسور«)اينوتروپ مثبت(دوپامين تجويزاجراي -
  U/A( 959وAMIدر( TNGپروتكل -



 

 

  961 )ضد آريتمي(پروتكل آميودارون-
  962 )ترمبوليتيك(پروتكل استرپتوكيناز-
  964 در كت لبPTMCمراقبت پرستاري حين انجام-
  967  )    قبل از آنژيوگرافي(مراقبت پرستاري در آماده سازي بيمار براي آنژيوگرافي-
  969 مراقبت پرستاري حين انجام آنژيوگرافي در كت لب-
  972 مراقبت پرستاري بعد از انجام آنژيوگرافي-
  974 آموزش بيمار بعد از آنژيوگرافي-
  975 تزربا كويل يا آمپالPDA, ASD, VSDبستن -
  977 استرس اكوكارديوگرافي-
  979  آموزش هاي قبل از هولترمانيتورينگ در بخش الكتروفيزيولوژي-
  980 انجام هولتر مانيتورينگ-
  982  انجام آناليز پيس ميكرهاي دايم در بخش الكتروفيزيولوژي-
  983  )الكتروفيزيولوژي (EPدر بخشSignal average ECGانجام -
  984 )ترانس ازوفاژيال اكوكارديوگرافي(كوي مري ا-
  CPB  986برقراري -

   سالمندي: فصل بيست
  993 كنترل بي اختياري ادرار در سالمندان-
  996 كنترل بي اختياري مدفوع در سالمندان-
  998 دارو درماني در سالمندان-
  1001 پيشگيري و كنترل زمين خوردن سالمندان-
    بعفهرست منا-
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

                                                         :          شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                             نام عامل انجام كار
  پذيرش بيمار در بخش هاي عمومي :عنوان فعاليت

  : اهداف
  از اضطراب بيمار  كاستن – 1 
   مراحل مراقبتي بيمار  كسب اطالعات كافي جهت برنامه ريزي– 2 
   خودمشكالت  تشويق بيمار به بيان – 3
  هاي درماني بيمار با روش ايجاد برنامه مدون آموزش توجيهي اوليه جهت همكاري بيشتر – 4
    فراهم نمودن آسايش و امنيت بيمار– 5
  ر برنامه مراقبت از خودش شركت د  تشويق مددجو به– 6
   تخصيص محيطي مناسب جهت نگهداري وسايل شخصي مددجو– 7
    همراه بودن با بيمار- 8

  : وسايل مورد نياز
 كيف -  پاكت جهت نگهداري وسايل بيمار– اماژ گان يا پي– كاردكس – اوراق پرونده همراه با پوشه فلزي
 ظرف جمع  – ترازوي قد و وزن  –  گوشي و فشارسنج-  دماسنج  -  حاوي وسايل اوليه مورد نياز بيمار

 چهارپايه كنار – هاي عالئم هشدار دهنده  كارت–  كارت مشخصات باالي تخت بيمار–آوري نمونه ادرار 
   برانكارد يا ويلچر در صورت لزوم– پاراوان–تخت 

   پرستار واجد شرايط:عامل انجام كار
  

  اتمالحظ  خير  بلي  مراحل انجام كار  رديف
        . هماهنگي مي كندبا قسمت پذيرش دهنده مددجو  1
        . اطمينان حاصل مي كنداز آماده بودن اتاق مددجو  2
         .كندمي  دستور بستري را چك   3
        .كندمي  خود را با نام فاميل به مددجو معرفي   4
كند و او را از وظايف وي مي پرستار مسوول بخش را به مددجو معرفي    5

   .سازدمي ه آگا
      

        .كند مي مددجو را به اتاق و تخت مربوطه راهنمائي   6
        .كندمي ا و ساير كادر پرستاري معرفي ي ه مددجو را به هم اتاق  7
        .آموزش مي دهد نحوه كار با زنگ اخبار را به او   8
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مددجو نحوه استفاده از چراغ روشنايي اتاق و چراغ خواب را به    9
  . دهدآموزش مي

      

        . مي دهدمحل توالت و حمام را به او نشان  10
جهت قبله و محل مخصوص نگهداري وسايل انجام فرايض ديني را به او   11

   .دهدمي نشان 
      

 در مورد ساعت غذا ، نوع رژيم غذايي خاص مددجو و مقررات آن و    12
  .دهدمي يح ضمقررات منع مصرف سيگار به مددجو تو

      

ها و وسايل الكتريكي مجاز براي  مورد محدوديت ها، نيازمنديدر   13
  .استفاده در بيمارستان با مددجو صحبت مي كند

      

در مورد ساير امكانات موجود در بيمارستان و محل نمازخانه،   14
فروشگاه ، كتابخانه ، توزيع روزنامه ، تريا، و غيره مددجو  را 

  .راهنمايي مي كند

      

 مي خواهد كه در محل مخصوص مالقات كنندگان منتظر از همراهان  15
  .بمانند

      

  . خلوت بيمار را با استفاده از پاراوان فراهم مي كند  16
  

      

        .هاي بيمار را طبق مقررات بيمارستان جمع آوري مي كند  لباس  17
        .به مددجو در پوشيدن لباس مخصوص بيمارستان كمك مي كند  18
        .وضعيت راحت در تخت يا صندلي قرار مي دهدمددجو را در   19
درجه حرارت، نبض، تنفس و فشار خون مددجو را به روش صحيح   20

  .گيري مي كند اندازه
      

        .در صورت لزوم قد و وزن مددجو را اندازه گيري  و ثبت مي كند  21
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 :                                                                           تاريخ:                    نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

 مداخالت مربوط به مشكل آسپيراسيون :نوع فعاليت

  :هدف
 .بيمار عالئمي دال بر آسپيراسيون ترشحات، غذا و مايعات نشان ندهد

   :وسايل مورد نياز
  كيت (  سوند ساكشن -  دستكش - زنگ اخبار   - چند عدد بالش  -كشنسا

   ديواري يا متحرك    پالس اكسي متر-)ساكشن
    پرستار واجد شرايط:عامل انجام كار

  
  
  
  

  مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار  رديف
كند   از مانورهاي الزم براي بازكردن راه هوايي استفاده مي  1

  ).ردن راه هواييبازك  نلسون،  هيمليخ،(
      

       . بيمار را در وضعيت به پهلو خوابيده قرار مي دهد  2
        .دهد ساكشن را همراه كيت آن آماده كرده و در دسترس قرار مي  3
        .دست هايش را مي شويد  4
       ).در صورت لزوم(دهان و بيني بيمار را ساكشن مي كند   5
       .شسته قرار مي دهددقيقه در وضعيت ن30بيمار را به مدت   6
       .به پزشك اطالع مي دهد  7
        .  آماده مي كندCXRبيمار را جهت   8
اقدامات و مشاهدات خود را در پرونده بيمار و گزارش پرستاري   9

  . ثبت مي كند
      

كند   از مانورهاي الزم براي بازكردن راه هوايي استفاه مي  10
  ).يبازكردن راه هواي  نلسون،  هيمليخ،(

      



                                                                                                                                                                                                    چك ليست استانداردهاي خدمات پرستاري

 

34

 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

                                                   :                شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار
  )الواژ(شست و شوي معده : عنوان فعاليت

  :  اهداف
  ده و روده كنترل خونريزي مع-1
    خارج كردن ترشحات تحريك كننده و جلوگيري از تهوع و استفراغ -2
   پي بردن به محل خونريزي و سرعت خونريزي -3
    خارج كردن لخته هاي خون از معده -4

   :وسايل موردنياز
 سي 60 سرنگ - ماسك - عينك محافظ چشم- دستكش - قيف به جاي ماندني -26-32 لوله معده شماره 

 محلول شست و - چسب- گوشي پزشكي- سيني شست و شو- ژل نرم كننده-متصل به سركاتترسي 
   وسيله ساكشن- گذاشتن وسيله در دهان بيمار تا لوله را گاز نگيرد-شو بر اساس انتخاب پزشك 

    پرستار واجد شرايط:عامل انجام كار

  

  مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار  رديف
        . ه ي كار توضيح مي دهدبه بيمار در مورد نحو  1
        . بيمار را در وضعيت مناسب قرار مي دهد  2
        . وسايل را كنار تخت بيمار مي برد  3
        .  هايش را مي شويد دست  4
        .  از قرار داشتن سوند در محل صحيح خود اطمينان حاصل مي كند  5
ند معده توسط رابط، سرنگ محتوي محلول دستور داده شده را به سو  6

  .وصل مي كند
      

        . محلول را به آرامي از راه سوند وارد مي كند  7
        . اجازه مي دهد مواد از داخل سوند خارج شوند  8
        .تا تميز و شفاف شدن مواد برگشتي عمل را تكرار مي كند  9

شست و شوي معده را با محلول سرم نمكي به ميزان دستور داده   10
انجام مي دهد، تا مواد برگشتي كامأل تميز و شده به همين روش 

  .شفاف شود

      

        .پس از پايان كار وسايل را به محل اوليه برمي گرداند  11
        .دست هايش را مي شويد  12
        .تمام اقدامات انجام شده و نتايج آن را ثبت و گزارش مي كند  13
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 :                                                                                  تاريخ:             نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  وارد كردن و جابه جا كردن ركتال تيوب: نوع فعاليت
  خارج كردن گازو مدفوع در ايلئوس پاراليتيك: هدف

  :وسايل موردنياز
   بگ مخصوص يا شيشه-فهمال - دستكش - نرم 32 تا 22 لوله ركتال  -ر آب ژل حالل د  -گوشي

  پرستار، بهيار : عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي                                             مراحل انجام كار رديف
        . كند مي  ر با بيمار ارتباط برقرا  1
        . كندي م  براي بيمار محيط امن و خلوت فراهم  2
        . كند  مي  ابزار مورد استفاده را آماده  3
        . د يشومي  خود را  هاي دست  4
        . كند مي   با گوشي شكم بيمار را سمع   5

تا در صورت ريختن ترشحات زير بيمار كثيف د كنمي  زير بيمار يك ملحفه ديگر پهن   6
  . نشود

      

         .دخوابانمي  بيمار را به پهلوي چپ   7
        .مي پوشد دستكش   8
        . پوشاندمي  قسمتي از باتكس بيمار را كه بيرون است   9
        . كندمي  لوله ركتال را با ژل محلول در آب آغشته   10

كه نفس عميق و آهسته بكشد و  مي گويد  هنگام وارد كردن لوله به بيمار  11
  . مي كند   سانتي متر وارد10 تا 5 اينچ معادل 3 تا 2لوله را 

      

اگر بيمار احساس ناراحتي كرد . كندمي جا ه  دقيقه بعد لوله را جاب20 تا 15   12
   . ندكمي  ساعت بعد تكرار 3 تا 2 پروسيجر را اينو هيچ گازي خارج نشد 

      

       . كند مي بيمار را تميز كرده و شكم را از نظر ديستانسيون و سمع صداهاي روده چك   13

ورد استفاده را در صورت يك بار مصرف بودن به طريقه صحيح دور مم  لواز  14
   .ريزد  مي

      

15  
 تاريخ و زمان وارد كردن لوله ، مقدار و رنگ مواد خارج شده ، سفتي و 
سختي شكم قبل و بعد از پروسيجر ، بودن يا نبودن صداهاي روده قبل يا 

  . را ثبت و گزارش مي كندبعد از گذاشتن ركتال تيوب 
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

                                            :                       شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

   كوتاه كردن درن:نوع فعاليت
  :هدف

  آماده كردن بيمار براي خروج درن
  :د نيازوسايل مور

  وسايل پانسمان 
   پرستار:عامل انجام كار

  
 

  مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار  رديف

پس از توضيح نحوه انجام كار محيط خلوتي را براي بيمار فراهم   1
  .كند مي

      

دستور پزشك را از نظر اجازه كوتاه كردن درن و ميزان آن كنترل   2
  .مي كند

      

 قرار داده، مشمع و رويه را در كنار ناحيه بيمار را در وضعيت راحتي  3
  .مورد نظر قرار مي دهد

      

4  

پانسمان را بر مي دارد و محل درن را با دستكش استريل به روش 
  :زير تميز مي كند

 پوست اطراف درن را با  حركات نيم دايره يا دايره اي از محل - الف
  .درن به طرف خارج تميزمي كند

  .ط يك بار استفاده مي كند  از هر گلوله پنبه فق-ب
 براي تميز كردن دقيق با يك دست با كمك پنس هموستات درن را -پ

  .باال نگه داشته و سپس با دست ديگر اطراف آن را تميز مي كند 

      

مقدار و مشخصات ترشحات شامل بو ،رنگ و غلظت  آن را بررسي   5
  .مي كند 

      

        .بخيه كنار درن را بريده و بر مي دارد   6

با يك هموستات  به طور كامل تمام عرض درن را در مجاورت پوست نگه   7
  .مي دارد

      

به اندازه طول مورد نظر درن را بيرون كشيده و سپس پنس هموستات را بر   8
  .مي دارد
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با يك دست ( سنجاق قفلي را تا حد ممكن نزديك به پوست به درن مي زند   9
  ).كند  با يك دست سنجاق قفلي را وارد ميمحكم درن را نگه داشته و 

      

 5/2با قيچي استريل قسمت اضافي درن را برمي دارد به طوري كه   10
  .سانتي متر از درن روي پوست باقي بماند

      

        .يك گاز شكاف داده شده را دراطراف درن قرار مي دهد   11

ت  اضافي به ناحيه را با پانسمان استريل حجيم مي پوشاند تا ترشحا  12
  .طور كامل جذب شود

      

        .پد را روي پانسمان قرار مي دهد   13
        .دستكش ها  را خارج كرده و پانسمان را با چسب ثابت مي كند   14
        .وسايل را به محل اوليه برمي گرداند و اقدامات الزم را انجام مي دهد  15
        .دست هايش را مي شويد  16

ده و نوع ترشحات و وضعيت زخم را در پرونده ي بيمار ثبت اقدامات انجام ش  17
  .مي كند
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                                     شيفت:                           نام بخش
  :يابامضاء و مهر نظام پرستاري ارزش:                                                                نام عامل انجام كار
  آموزش به مددجو و خانواده : عنوان فعاليت

  : اهداف
   حفظ و ارتقاء سالمتي-1
   پيشگيري از بيماري-2
   بازگشت به سالمتي-3
   سازگاري با اختالل در كاركرد-4

  طبق نياز :وسايل مورد نياز
    پرستار:عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

 توان ها، اولويت ها و آمادگي مددجو براي يادگيري را نيازهاي يادگيري،  1
  .بررسي مي كند

      

2  
اعتقادات مذهبي، فرهنگي، موانع عاطفي، اميال و انگيزه ها براي يادگيري، 
محدوديت هاي شناختي، عوامل فيزيكي، موانع زباني و مسائل مالي 

  . مراقبت ها را مورد ارزيابي قرار مي دهد

      

رفتن سن مددجو و طول مدت بستري در بيمارستان و ارزيابي با در نظر گ  3
  .نيازهاي آموزشي نسبت به ارايه آموزش اقدام مي كند

      

        .استفاده درست و ايمن داروها را آموزش مي دهد  4
        .مددجويان را در مورد استفاده موثر و ايمن از تجهيزات پزشكي آموزش مي دهد  5
        .واكنش هاي غذايي و دارويي آموزش مي دهد مددجويان را در مورد   6
        .به مددجويان در مورد تغذيه و اصالح رژيم هاي غذايي آموزش مي دهد  7

به مددجويان در مورد روش هاي نوتواني جهت كمك به سازگاري با   8
  .فعاليت مستقل آموزش مي دهد

      

        . آموزش مي دهدبه مددجويان درباره دستيابي به منابع حمايتي در جامعه  9
        .به مددجويان در مورد زمان و نحوه درمان آموزش مي دهد  10

با توجه به سن و شرايط و سطح سواد و آگاهي بيمار از ابزار و امكانات   11
  .مناسب استفاده مي كند

      

        .با توجه به شرايط بيمار، موقعيت مناسب براي آموزش را انتخاب مي كند  12
        .اي خود و روش آموزش را ثبت مي كنديافته ه  13
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                        شيفت:                                                                        نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار
  س پذيرش بيمار در بخش اورژان :عنوان فعاليت

  :هدافا
      تشخيص زودرس مشكالت حاد و مخاطره آميز براي حيات بيمار – 1
     نجات و درمان مددجويان براساس فرآيند ترياژ– 2
     ايجاد اطمينان و آرامش در مددجو و خانواده وي – 3
     پيشگيري از صدمات جبران ناپذير به ارگانهاي حياتي مددجو – 4
   همراهي با بيمار – 5

  : ل مورد نيازوساي
 منبع – شوكD.Cدستگاه  – فشارسنج و گوشي – دماسنج– كارت بستري موقت  –ترالي اورژانس 

   اوراق ترياژ– اوراق پرونده – كارت مشخصات بيمار–  ماسك و آمبوبگ –اكسيژن 
  پرستار واجد شرايط   :عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

 و كامل بودن … شوك و D.C – ونتيالتور –حيح ساكشن  از كاركرد ص  1
 .كند مي  اطمينان حاصل …وسايل ترالي اورژانس و قفسه دارويي و 

      

        .رساندمي  ورود بيمار يا بيماران را به اطالع پزشك اورژانس   2
        .  انجام مي دهدتا رسيدن پزشك مقيم طبق روش جاريرا  بررسي اوليه   3
        . هدايت مي كند CPR به اتاق معاينه يا اتاق  را بيمار  4
        .  انجام مي دهدCPRدر صورت لزوم و طبق روش جاري   5
        .تشكيل مي دهددر صورت نياز كارت بستري موقت   6
        . انتقال مي دهد به بخش بيماران موقت را در صورت لزوم بيمار  7
         .كندمي ي عمومي رفتار ها طبق استاندارد مراحل پذيرش بيمار در بخش  8
        . صادر مي كنددر صورت درمان سرپايي  قبض هزينه درمان   9
        .  انجام مي دهد به روش جاري را  درمانيهاي  روش  10
        . مشاهدات و اقدامات خود را ثبت مي كند يافته ها،  11
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 :                                                                        تاريخ:                       نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

   انتقال بيمار:نوع فعاليت
  :هدف

  فراهم آوردن مراقبت مناسب و مداوم بر اساس نيازهاي بيماران
   :وسايل مورد نياز

كيف يا - پرونده بيمار -ورد مصرف در بالين بيمار مانند داروها   وسايل م-كليه وسايل شخصي بيمار
   صندلي چرخ دار يا برانكارد در صورت لزوم-  ورقه ثبت داروها -چمدان احياء قلبي، ريوي 

   بهيار -پرستار : عامل انجام كار
  

  مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

وع بخش محل انتقال، زمان بيمار و خانواده وي را از اهداف انتقال، ن  1
  . انتقال، شماره اتاق و تخت در بخش جديد مطلع مي كند

      

در صورتي كه مددجو نگران است علت انتقال را به بيمار و خانواده وي   2
  . توضيح مي دهد

      

3  

  : ضعيت سالمت فعلي بيمار را مشخص مي كند كه شامل موارد زير استو
  . فشار خون، نبض و تنفس را كنترل مي كندعالئم حياتي مددجو شامل : الف
ويلچر يا (وسايل كمكي مورد نياز را جهت انتقال مددجو مشخص مي كند : ب

  .)برانكارد

      

4  

  :شاملكه  ق به بيمار را جمع آوري مي كندكليه وسايل متعل
تمام كشوها و كمدهاي بيمار را جهت جمع آوري متعلقات وي بررسي : الف

  .مي كند
 وسايل بهداشتي بيمار را از كشوها وكمدهاي لباس ها، كفش وكليه : ب

  .بيمار جمع آوري كرده و جهت انتقال آماده مي كند

      

5  

  :كليه داروها و پرونده هاي بيمار را جمع آوري مي كند 
اطمينان حاصل مي كند كه كليه اطالعات موجود در پرونده  و كاردكس : الف

  .ده و كامل باشدبيمارش در زمان انتقال كنترل ش
. هاي دارويي بيمار را جمع آوري مي كند كليه داروها، كاردكس و كارت: ب

اگر مددجو به بخش ديگري منتقل مي شود داروهاي او را به واحد پذيرش 
دهنده تحويل مي دهد و اگر به مركز ديگري منتقل مي شود داروهاي او را به 

  .داروخانه تحويل مي دهد

      

يمار، زمان انتقال، بخش مقصد، روش انتقال و هر گونه نكته در پرونده ب  6
  .مهم را شامل وضعيت بيمار  بالفاصله بعد از انتقال ثبت مي كند
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اگر انتقال در همان مركز صورت مي گيرد، انتقال بيمار را به واحد تغذيه،   7
  .داروخانه، و مركز تلفن گزارش مي دهد

      

ماني و برنامه مراقبتي وي را به پرسنل شرايط بيمار شامل رژيم در  8
  .پرستاري واحد پذيرش دهنده گزارش مي دهد

      

  انتقال در مركز

  

اگر بيمار از يك واحد مراقبت ويژه منتقل مي شود مؤسسه ممكن است نياز 
در اين . به دستورات مراقبتي جديد از طرف پزشك مددجو داشته باشد

ستاري در واحد پذيرش دهنده مرور صورت دستورات جديد را با پرسنل پر
  .مي كند

      

چارت بيمار، درخواست هاي آزمايش، كاردكس و ديگر وسايل مورد   11
  .احتياج را به واحد پذيرش دهنده مي فرستد

      

براي مددجويي كه مجاز به حركت مي باشد جهت انتقال از ويلچر استفاده   12
  .كند مي

      

        .دهنده را به مددجو معرفي مي كندپرسنل پرستاري واحد پذيرش   13
        .از امنيت و آسايش بيمار در ضمن انتقال اطمينان حاصل مي كند  
        .مددجو رابه تخت يا صندلي مربوط به خود هدايت مي كند  
        .وي را به هم اتاقي هاي جديدش معرفي مي كند  
        . مي دهدوسائل ناآشناي داخل اتاق مانند زنگ اخبار را به او نشان  
        .پرونده و كليه داروهاي بيمار را به پرستار جديد تحويل مي دهد  

  انتقال به مؤسسه درماني بزرگ

1  

هاي  مطمئن مي شود كه دستور انتقال مددجو روي چارت يا فرم
  : مخصوص موجود باشد كه اين فرم بايد شامل

تي ويژه ،  تشخيص بيمار، خالصه مراقبت  ،رژيم دارويي،وسايل مراقب
  .تغذيه، درمان جسمي و غيره باشد

      

2  
خالصه فرم مراقبت پرستاري شامل بررسي بيمار، پيشرفت بيماري، 

هاي پرستاري مورد نياز و نيازهاي خاص جهت ادامه درمان مي  درمان
  .باشد

      

يك نسخه از فرم انتقال و خالصه  اقدامات پرستاري در چارت بيمار   3
  .م را به مركز پذيرش دهنده مي فرستدنگهداري و نسخه دو

      

4  
در پرونده بيمار زمان ورود، تاريخ انتقال، روش انتقال ، شرايط مددجو 
در طول انتقال ، نام واحد پذيرش دهنده، روش انتقال، يافته هاي حاصل 

  .از بررسي و اقدامات انجام شده را ثبت مي كند

      

  
  
  



                                                                                                                                                                                                    چك ليست استانداردهاي خدمات پرستاري

 

42

 :                                                             تاريخ:                                  اننام مركز آموزشي درماني يا بيمارست

      :                                                             شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

   بررسي درجه حرارت:نوع فعاليت
  :اهداف

   فراهم آوردن معياري براي ارزيابي بعدي-1
  .ده طبيعي است تعيين اين كه درجه حرارت در محدو-2

  : وسايل مورد نياز
 ژل نرم كننده محلول در آب يا ژل پتروليوم جهت اندازه گيري درجه -)جيوه اي ، نواري، ديجيتال(دماسنج 
   پنبه الكل- دستمال كاغذي -مقعدي 

  : وسايلآماده سازي 
ن ترخيص جهت اگر دماسنج بيمار داخل كيف پذيرش است، آن را كنار خود بيمار قرار داده و در زما

در غير اين صورت يك دماسنج از ايستگاه پرستاري يا داروخانه يا .استفاده در منزل به خود بيمار بدهيد
در صورت استفاده از درجه الكترونيكي مطمئن باشيد كه حتماً شارژ . واحد تامين تجهيزات تهيه كنيد

  .باشد
   پرستار و بهيار:عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

        . روش كار را به بيمار توضيح مي دهد  1
        .دست هاي خود را مي شويد  2

اگر بيمار مايعات گرم يا سرد خورده، آدامس جويده يا سيگار كشيده،   3
  . دقيقه صبر مي كند15براي گذاشتن درجه حرارت دهاني 

      

  استفاده از درجه حرارت جيوه اي

نگشت شست و اشاره، از قسمت مخالف مخزن جيوه اي دماسنج را بين ا  1
  .گيرد مي

      

2  

اگر دماسنج آغشته به محلول ضد عفوني كننده است، آن را با آب سرد 
اين . آب سرد سبب شسته شدن مواد ضدعفوني كننده مي شود. مي شويد

از . مواد مي توانند مخاط دهان، مقعد يا پوست زير بغل را تحريك كنند
با آب گرم خودداري مي كند چون باعث انبساط جيوه و شست و شو 

  .شكستن درجه مي شود

      

با يك حركت دو طرفه درجه را از سمت مخزن جيوه به باال با حالت چرخشي خشك مي   3
  .كند

      

      سپس با نگه داشتن درجه، مچ دست را چند بار تكان مي دهد تا جيوه به   4
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جيوه دراثر . برسد) سانتي گراد درجه 7/36( درجه فارنهايت 98حد زير 
  .رود حرارت بدن بيمار انبساط يافته و به سمت باال مي

  )ديجيتال(استفاده از دماسنج الكترونيك 
        .پروب دستگاه را داخل پوشش يك بار مصرف قرار مي دهد  1

اگر درجه حرارت مقعدي مي گيرد، پوشش پروب را به ژل آغشته مي كند،   2
 .شود  سبب كاهش آسيب و آسان شدن ورود دماسنج ميزيرا اين كار

      

 مي گذارد پروب تا زماني كه حداكثر درجه حرارت در صفحه نمايان   3
 .شود، در محل بماند

      

  )شيميايي(استفاده از دماسنج نواري 

1  
دماسنج را از ناحيه انتهاي دسته با انگشت اشاره و شست گرفته و دسته 

يين مي كشد تا جلد آن باز شود و دسته را مستقيم را به طرف باال و پا
  .بيرون مي اورد

      

        .درجه را تا زمان استفاده داخل جلد نگه مي دارد  2
  )تيمپانيك(استفاده از دماسنج گوشي

پوشش يك بار . مطمئن مي شود كه لنز زير پروب تميز و بدون لك باشد   1
  .مصرف پروب را روي آن قرار مي دهد

      

2  
سر بيمار را ثابت  نگه مي دارد ، سپس به آرامي گوش را به سمت پايين  

براي كودكان يك سال و (يا باال و عقب )  سال1در كودكان تا ( و عقب 
  .مي كشد) باالتر

      

       .  دماسنج را طوري در كانال گوش قرار مي دهد كه آن را مسدود كند  3

كوپ استفاده مي شود، داخل دماسنج بايستي به همان شيوه اي كه اتوس  4
  .گوش قرار گيرد

      

 ثانيه آنرا نگه مي دارد تا 1سپس دكمه فعال ساز را فشار داده و براي   5
  .درجه حرارت روي صفحه نمايان شود
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                                   :                           تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                                         :                       نام عامل انجام كار

   اندازه گيري درجه حرارت بدن از راه زير بغل:نوع فعاليت
  :اهداف

   تعيين درجه حرارت بدن -1
  تعيين درجه حرارت بدن كودكان،افراد بي هوش، افرادي كه تروما در صورت و دهان دارند، افراد مبتال-2

  به تشنج
   :وسايل مورد نياز
   خودكار– برگه عاليم حياتي - دستمال كاغذي - دستكش –دماسنج جيوه اي 

   بهيار– پرستار :عامل انجام كار 
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
       .دست هاي خود را مي شويد  1
        .محيط امن و خلوتي براي بيمار ايجاد مي كند  2
        .وضعيت نشسته يا خوابيده قرارمي دهدبيمار را در   3

لباس يا گان بيمار را تا شانه و بازو خارج مي كند و ناحيه زير بغل را نمايان   4
  .مي كند

      

        .دستكش مي پوشد  5
        .دماسنج را تميز و خشك  مي كند  6
        . برسد5/35دماسنج را به آرامي تكان مي دهد تا درجه به زير   7

8  
را در وسط زير بغل بيمار قرار مي دهد و بازوي او را روي دماسنج 

از بيمار  مي خواهد كه دست خود را روي قفسه (دماسنج مي خواباند 
  ).سينه قرار داده و با آن دست، شانه سمت مقابل را بگيرد

      

        . دقيقه در محل نگه مي دارد10دماسنج را به مدت   9

 احتمالي روي آن را پاك مي كند و بعد از برداشتن دماسنج ترشحات  10
  .سپس مقدار آن را مي خواند

      

        .دماسنج را در جاي خود گذاشته، بيمار را در وضعيت راحت قرار مي دهد  11
        .دستكش ها را در آورده و دست ها را مي شويد  12

 ثبت ميزان درجه حرارت را در برگه عاليم حياتي با ذكر زمان و نحوه اندازه گيري  13
  .كند مي
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

                                                         :          شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

   اندازه گيري درجه حرارت بدن از راه دهان:نوع فعاليت
  : اهداف

   فراهم آوردن معياري براي ارزيابي بعدي-1
   تعيين اين كه درجه حرارت در محدوده طبيعي است-2
مثل تجويز داروهاي تب ( تعيين تغييرات درجه حرارت پايه بدن  در واكنش نسبت به درمان هاي خاص -3

  )بر، درمان هاي تضعيف كننده سيستم ايمني، روش هاي تهاجمي
مستعد تغييرات درجه حرارت مثل بيماران مستعد عفونت يا تشخيص عفونت،  بررسي مداوم بيماران -4

افرادي كه در معرض تغييرات شديد درجه حرارت قرار دارند، افرادي كه شمارش گلبول سفيد آن ها كمتر 
  . است12000 يا بيشتر از 5000از 

   :وسايل مورد نياز 
  و خودكار برگه عاليم حياتي - دستكش – دستمال كاغذي -دماسنج 

   بهيار-پرستار:عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        .مي شويد هاي خود را  دست  1
        .مي كند وسايل مورد نياز را آماده   2
        .دهد روش كار را به بيمار توضيح مي   3
        .مي دهد در صورت نياز به پوزيشن خاص به بيمار، اين كار را انجام   4

 دقيقه پيش مايعات سرد يا گرم نخورده و 30الي20از اين كه بيمار از   5
  .مي شود سيگار نكشيده است مطمئن 

      

        .دستكش مي پوشد  6
        .مي كند دماسنج را تميز  7
        .از بيمار مي خواهد كه دهان خود را باز كند  8
        .برسد 5/35مي دهد تا درجه به زير  دماسنج را به آرامي تكان   9

اين مكان به علت داشتن (دماسنج را زير زبان به طرف مركز قرار مي دهد   10
  ).تماس با عروق سطحي دقت اندازه گيري دما را فراهم مي كند

      

        .از بيمار مي خواهد دهان خود را بدون گاز گرفتن درجه ببندد  11

ت استفاده از نوع نواري در صور.  دقيقه صبر كند3-2از بيمار مي خواهد به مدت   12
  . ثانيه كافي است45
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        .دماسنج را از دهان بيمار خارج مي كند  13

14  
دماسنج جيوه اي را قبل از تكان دادن، جلوي چشم گرفته و درجه آن را 
مي خواند، در صورت استفاده از دماسنج ديجيتال اول درجه را ثبت كرده 

  .و سپس آن را از محل خارج مي كند

      

        .پس از كنترل درجه حرارت دماسنج را تميز  مي كند  15
        .ها را مي شويد پس از اتمام كار دستكش ها را در آورده و دست  16
        .درجه حرارت را در برگه عالئم حياتي ثبت مي كند  17
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 :                                                                تاريخ:                               نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                مل انجام كارنام عا

  اندازه گيري درجه حرارت بدن از راه مقعد: نوع فعاليت
  :اهداف

   فراهم آوردن معياري براي ارزيابي بعدي-1
  . تعيين اين كه درجه حرارت در محدوده طبيعي است-2
مثل تجويز داروهاي تب بر، ( تعيين تغييرات درجه حرارت پايه بدن  در واكنش نسبت به درمان هاي خاص - 3

  )درمان هاي تضعيف كننده سيستم ايمني، روش هاي تهاجمي
 بررسي مداوم بيماران مستعد تغييرات درجه حرارت مثل بيماران مستعد عفونت يا تشخيص عفونت،افرادي - 4

 يا 5000يرات شديد درجه حرارت قرار دارند ، افرادي كه شمارش گلبول سفيد آنها كمتر از كه در معرض تغي
  ). است12000بيشتر از 

   : وسايل مورد نياز
   برگه عاليم حياتي  و خودكار-  دستكش -  ژل -دماسنج

   بهيار–پرستار : عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        .شويدمي را دست هاي خود   1
        .محيط امن و خلوتي براي بيمار فراهم مي كند  2
        .باال تنه و پاهاي بيمار را مي پوشاند  3

يك پهلو به طوري كه پاي فوقاني حالت ( بيمار را در وضعيت مورد نياز  4
  .قرار مي دهد) خميده داشته باشد

      

        .دستكش مي پوشد  5
        .دماسنج را تميز مي كند  6
        . برسد5/35دماسنج را به آرامي تكان مي دهد تا درجه به زير   7

 سانتي متر در 3/1(انتهاي دماسنج را با ژل لوبريكانت آغشته مي كند  8
  ). سانتي متر در بزرگساالن8/3كودكان و 

      

با دست آزاد دو طرف باسن را كنار مي كشد طوري كه مقعد مشخص   9
  .شود

      

        .واهد كه نفس عميق بكشد و بدن خود را شل كنداز بيمار مي خ  10

 سانتي متر در 3/1( به آرامي دماسنج را به داخل مقعد وارد مي كند  11
  ). سانتي متر در بزرگساالن8/3كودكان و 
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در صورت احساس مقاومت هنگام وارد نمودن دماسنج سريعاً آن را   12
  .خارج مي كند

      

 دقيقه آن را در محل مذكور نگه 2-3ج در مقعد پس از قرار دادن دماسن  13
  .مي دارد

      

مقعد بيمار (به آرامي آن را از مقعد خارج مي كند و آلودگي هاي آن را پاك مي كند   14
  ).را نيز پاك مي كند

      

        .دماسنج را جلوي چشم نگه مي دارد و مقدار آن رامي خواند  15
        .ز مي كندژل هاي باقيمانده اطراف آن را تمي  16
        .بيمار را در وضعيت راحت قرار مي دهد  17
         .دماسنج را با آب و صابون مي شويد و آبكشي مي كند  18
        .سپس دماسنج را خشك كرده و در جاي خود قرار مي دهد  19
        .دستكش ها را در آورده و در كيسه زباله مي اندازد  20
        .و را در وضع راحتي قرار مي دهدلباس بيمار را مرتب مي كند و ا  21
        .دست ها را مي شويد  22
        .ميزان درجه حرارت را در برگه عالئم حياتي ثبت مي كند  23
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         :                                                     تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب               :                                                 نام عامل انجام كار
   كنترل نبض راديال:عنوان فعاليت

  :اهداف
  سال3 پايش و بررسي تغييرات وضعيت سالمت مددجوي بزرگسال يا كودكان باالي -1
   تعيين طبيعي بودن تعداد نبض، ريتم نبض و حجم نبض مددجو-2
  ي هاي بعدي مددجو فراهم آوردن اطالعات براي انجام ارزياب-3
به طور مثال در افرادي كه تاريخچه بيماري قلبي دارند يا ( بررسي مددجويان مستعد تغييرات نبض -4

  ).مبتال به آريتمي هاي قلبي، خونريزي ، درد حاد، دريافت حجم زياد مايعات و ديابت مي باشند
   :وسايل مورد نياز 

   پرونده مددجو-عالئم حياتي دفتر مخصوص ثبت -ساعت مچي داراي ثانيه شمار
    بهيار- پرستار:عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

        .دست هاي خود را مي شويد  1

با مددجو ارتباط برقرار مي كند و منظور خود را از اندازه گيري نبض به   2
  .وي توضيح مي دهد

      

حت خوابيده است زيرا اطمينان حاصل مي كند كه بيمار شب قبل را  3
  .وضعيت نامناسب خواب ضربانات قلب را تحت تأثير قرار مي دهد

      

4  
به مددجو آموزش مي دهد كه آرام باشد و از استرس هاي روحي بپرهيزد 
و همچنين از مصرف مواد محركي چون كاكائو و كافئين و چاي زياد 

  .بپرهيزد زيرا اين مواد ضربانات قلب را افزايش مي دهند

      

        .راحتي و آسايش مددجو را فراهم مي كند  5
        .مددجو را در وضعيت نشسته يا خوابيده به پشت قرار مي دهد  6

بازوي مددجو را در كنار بدن وي قرار مي دهد به طوري كه كف دست او   7
  .به طرف پائين باشد

      

8  
داخلي انگشت سبابه، وسطي و انگشت حلقه را روي شريان راديال قسمت 

 انگشت روي يك خط قرار 3مچ دست بيمار قرار مي دهد  طوري كه هر 
  .گيرند

      

        .ساعت خود را در معرض ديد قرار مي دهد  9
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10  
 ثانيه مي شمارد و يا در 60پس از پيدا كردن نبض، تعداد ضربانات را در 

درافراد داراي مشكالت (  ضرب مي كند 2 ثانيه مي شمارد و در عدد 30
  ). ثانيه شمارش مي كند60ي و آريتمي ها به طور كامل در قلب

      

ضمن شمردن تعداد، ريتم نبض و حجم آن را با توجه به الگو و قدرت   11
  .ضربانات تشخيص مي دهد

      

        .، شمارش را تكرار مي كند شددر صورتي كه متوجه يك موج غير طبيعي  12
        .كندمحل و الگوي موج غير طبيعي را پيدا مي   13
        .اگر در مورد شمارش نبض ترديد دارد، نبض اپيكال را نيز كنترل مي كند  14

15  

  :اطالعات و يافته ها را ثبت مي كند
  تعداد نبض، ريتم نبض و حجم نبض را در مدت زمان معين : الف
  )تاريخ، ساعت و شيفت( زمان كنترل نبض را : ب
  و يا ضعيف و نخي بودن الگوي نبض را ا زنظر پر يا قوي بودن : ج
  در صورت مشاهده موج غير طبيعي، الگوي آن: د
يافته هاي غير طبيعي در مددجو از قبيل پوست سرد و رنگ پريده و يا : هـ

  تعريق 
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                                        :                      تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                                              :                  نام عامل انجام كار
   كنترل نبض اپيكال:عنوان فعاليت

  : اهداف
 سال و يا بالغيني كه نبض محيطي آن ها  غير 3 شمارش و تعيين تعداد نبض نوزادان و كودكان زير -1

  . طبيعي و نامشخص است
  ت ارزيابي هاي بعدي فراهم كردن اطالعات جه-2
  .پايش مددجويان مبتال به بيماري قلبي يا افرادي كه داروهاي اصالح كننده فعاليت قلب دريافت مي كنند -3
   تعيين طبيعي بودن ضربانات و ريتم قلب-4

   :وسايل مورد نياز
 -ني پنبه سوآپ آغشته به محلول ضد عفو- )گوشي پزشكي(  استتوسكوپ  - ساعت داراي ثانيه شمار

  ملحفه در صورت نياز
   پرستار واجد شرايط:عامل انجام كار

  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        .دست هاي خود را مي شويد  1
       .وسايل مورد نياز خود را آماده مي كند و به اتاق مددجو مي برد  2

يح با مددجو ارتباط برقرار مي كند و  هدف از انجام كار را به وي توض  3
 .مي دهد

      

به بيمار آموزش مي دهد كه از استرس هاي روحي و مصرف مواد محرك   4
 .پرهيز كند

      

       .بيمار را در وضعيت راحت قرار مي دهد  5
       .كمك مي كند تا مددجو دروضعيت خوابيده به پشت قرار گيرد  6
       .در صورت نياز مددجو را با ملحفه مي پوشاند  7
       .ا بل گوشي را در دست خود گرم مي كندديافراگرام ي  8
       .محل ورود گوشي به گوش را با پنبه الكل تميز مي كند  9
       .محل ورود گوشي به گوش را در گوش خود قرار مي دهد  10

با وارد كردن ضربه اي به ديافراگم انعكاس صدا را درگوشي خود حس   11
 .مي كند

      

ي اَپكس قلب بيمار در پنجمين فضاي بين دنده ديافراگم يا بل گوشي را باال  12
 .اي سمت چپ خط ميدكالويكول قرار مي دهد
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شنيده مي شود دقت مي ) الب داب ( به صداهاي اول و دوم قلب كه به صورت   13
 .كند

      

       . ثانيه مي شمارد60 تعداد ضربانات را در   14
       .گوشي را برمي دارد  15
       .ت راحت قرار مي دهدبيمار را در وضعي  16
       .وسايل را به محل مخصوص خود برمي گرداند  17
       .دست ها را مي شويد  18

19  

 :اطالعات و يافته هاي خود را ثبت مي كند

  نبض ) بلندي(ريتم، تعداد، حجم و شدت : الف
  ) تاريخ، ساعت، شيفت( زمان اندازه گيري نبض : ب
  هرگونه امواج غير طبيعي : ج
 هرگونه تغييرات غير طبيعي در مددجو : د 
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                            شيفت:                                                    نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار
   راديال– نبض اپيكال  كنترل:عنوان فعاليت

 فراهم كردن اطالعات براي ارزيابي بعدي:هدف

  :وسايل مورد نياز
  پنبه آغشته به الكل- گوشي – ساعت داراي ثانيه شمار 

  پرستار واجد شرايط: عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        .دست هاي خود را مي شويد  1
        .ر مي كند و در مورد هدف انجام كار توضيح مي دهدبا مددجو ارتباط برقرا  2
        .به مددجو آموزش مي دهد كه از فعاليت، بي خوابي و مصرف مواد محرك بپرهيزد  3
        .وسايل مورد نياز را آماده كرده و به اتاق مددجو مي برد  4
        .به مددجو كمك مي كند تا در وضعيت خوابيده به پشت قرار بگيرد  5
        .وشش مناسب را براي مددجو فراهم مي كندپ  6
        .نبض اپيكال و راديال را پيدا مي كند  7
        .ديافراگم يا بل گوشي را در دست خود گرم مي كند  8
        .محل ورود گوشي به گوش را با پنبه الكل ضد عفوني مي كند  9
        .يك پرستار گوشي را در گوش خود قرار مي دهد  10
        .ربه اي به ديافراگم گوشي انعكاس صدا را حس مي كندبا زدن ض  11
        .زمان شروع شمارش را تعيين مي كند  12
        . ثانيه مي شمارد60يك پرستار نبض راديال را در مدت   13
        . ثانيه مي شمارد60پرستار ديگري همزمان تعدادنبض اپيكال را در مدت   14

داشته باشد گوشي را در دست ساعت در صورتي كه پرستار ديگري وجود ن  15
  .دار خود مي گيرد

      

ضربانات نبض راديال را با دست ديگر خود لمس مي كند تا جدايي بين نبض   16
  .اپيكال و راديال را حس  كند

      

17  

  :اطالعات و يافته هاي خود را ثبت مي كند
  تعداد ، ريتم و حجم نبض : الف
  .و مكان نبض محيطي)  و شيفتتاريخ، ساعت،( زمان كنترل نبض : ب
  تعداد نبض هاي اپيكال ـ راديال : ج
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                    شيفت:                                            نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

   كنترل نبض با موج ياب اولتراسوند:تعنوان فعالي
  : اهداف

 ارزيابي تعداد ضربانات نبض در مددجوياني كه نبض آن ها شنيده نمي شود و يا ضعيف شنيده مي -1
  .شود

   فراهم نمودن اطالعات جهت انجام ارزيابي هاي بعدي مددجو-2
   :وسايل مورد نياز

 ملحفه جهت پوشش دادن به - گاز يا پارچه تميز -واج  ژل انتقال دهنده ام-دستگاه موج ياب اولتراسوند 
 ساعت مچي داراي - محلول ضد عفوني يا آب و صابون -)پنبه يا دستمال كاغذي( پارچه نرم -مددجو 

 ثانيه شمار

   پرستار:عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        .دست هاي خود را مي شويد  1

ط برقرار مي كند و هدف از انجام كار و مراحل آن را توضيح با بيمار ارتبا  2
  .مي دهد

      

به بيمار آموزش مي دهد كه از قبل استراحت كند و از هيجان و فعاليت   3
  .غير عادي و مصرف مواد محرك بپرهيزد

      

        .پروب اولتراسوند را به ژل آغشته مي كند  4
        .شريان مورد نظر را انتخاب مي كند  5

پروب اولتراسوند را روي پوست سالم مددجو،روي شريان انتخاب شده قرار   6
  . دهد مي

      

        .وسيله يا دستگاه را روشن مي كند  7
        .ساعت شمار هوشمند را به حركت درمي آورد  8
        .درجه صدا را در پائين ترين حد امكان تست مي كند  9

 را مي بندد و به آهستگي درجه اگر وسيله بدون اسپيكر است توپي اسپيكر  10
  .صدا را باال مي برد

      

 درجه نسبت به 45در صورت استفاده از گوشي اولتراسوند داپلر، پروب را   11
  .شريان مايل نگه مي دارد
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        .مطمئن مي شود كه ژل روي پروب ماليده شده است  12
        . دآهسته پروب را به حالت چرخشي در مركز شريان ثابت مي كن  13
        .موج داپلر را به صورت يك صداي خش مي شنود  14
        .پروب را با سرعت زياد حركت نمي دهد  15
        . ثانيه مي شمارد60سيگنال هاي موجود را در   16

پس از اتمام كار پروب را با دستمال نرم آغشته به محلول ضد عفوني و يا آب   17
  .صابون تميز مي كند

      

        .مع نموده و به جاي اول خود برمي گرداندوسايل را ج  18
        .محل كنترل نبض روي شريان را پس از اتمام كار پاك مي كند  19
        .بيمار را در وضيعت راحت قرار مي دهد  20

21  

  :مشاهدات و يافته هاي خود را ثبت مي كند
  تعداد، ريتم و حجم نبض : الف
  شريان انتخابي : ب
  )  ساعت و شيفت -تاريخ( زمان كنترل نبض : ج
  سيگنال هاي غير طبيعي : د
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                      شيفت:                                          نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

   اندازه گيري فشارخون: ت نوع فعالي
  :  اهداف  

  ـ تعيين مقدار فشارخون و تشخيص موارد طبيعي و غيرطبيعي 1
  ـ تهيه اطالعات پايه جهت تشخيص بيماري ها 2
  ها و گزارش موارد غيرعادي  ـ ثبت يافته3

  : وسايل مورد نياز
در (نيتور عالئم حياتي اتوماتيك دستگاه ما -پنبه الكلي  -گوشي پزشكي  -اي  اي يا جيوه فشار سنج عقربه
  ) صورت دسترسي

  :آماده سازي وسايل 
كاف بسيار باريك فشار باالي كاذب و كاف بسيار . اندازه مناسب كاف را براي بيمار با دقت انتخاب كنيد

هايي كه داخل  كنيد قسمت اگر شما از گوشي خودتان استفاده نمي. پهن فشار پايين كاذب را نشان مي دهند
  . رود را براي كاهش احتمال عفونت با پنبه الكل پاك كنيد ش ميگو

   بهيار–پرستار : عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
       .دهدمي به بيمار در مورد نحوه گرفتن فشار خون وي توضيح   1

بيمار مي تواند در طول گرفتن فشار خون به پشت دراز كشيده يا به طور   2
 . كامل بنشيند

      

3  
بازو بايستي در سطح قلب باز شده و روي يك سطح صاف قرار داده 

اگر بازو پايين تر از سطح قلب قرار بگيرد فشار باالي كاذب ايجاد . شود
  .مي كند

      

اطمينان مي يابد كه مددجو در طول اندازه گيري فشارخون در وضعيت آرام و   4
  .راحت قرار دارد

      

از درستي اتصال كاف . به طور كامل به دور باالي بازو مي بنددكاف را   5
 .به پمپ هوا و مانومتر اطمينان حاصل مي كند

      

       .گوشي پزشكي را در گوش خود مي گذارد  6
       . محل شريان براكيال را با نبض پيدا مي كند  7
      قسمت بل گوشي را باالي جايي كه بيشترين قدرت نبض را در شريان   8
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قسمت بل ( س كرده است قرار مي دهد و با يك دست آن را نگه مي دارد لم
گوشي كوچك ترين ضربان شريان را بسيار موثرتر از ديافراگم منتقل مي 

  ).كند 

از انگشت شست و اشاره دست براي باز كردن پيچ پمپ هوا و بستن   9
 .دريچه استفاده مي كند

      

با ( اكيال قطع شود هوا پمپ مي كند سپس تا زماني كه صداي شريان بر  10
 ). اين كار جريان خون شريان قطع مي شود 

      

 ميلي مترجيوه 160پمپ كردن را تا زماني كه ستون جيوه يا عقربه باالي   11
  .  ميلي متر جيوه باالي زمان قطع شريان برسد ادامه مي دهد90يا حداقل 

      

خروج هوا با سرعت . ز مي كنددريچه خروج هوا را به آهستگي و دقت با  12
 .  ميلي متر جيوه در ثانيه نباشد5بيشتر از 

      

در حالي كه هوا خارج مي شود ستون جيوه را نگاه مي كند و هم زمان به   13
  .صداي شريان گوش مي دهد

      

14  
وقتي اولين ضربه يا صداي كوبش واضح را شنيد به ستون يا عقربه توجه 

اين صدا، صداي ( ار سيستوليك ناميده مي شود  فش اين فشار،. مي كند
 ). دومين صدا، صداي سوفل يا فش فش است اول كورتكوف مي باشد،

      

        .به خارج كردن هوا تا زماني كه صداي شريان را مي شنود ادامه مي دهد  15

16  
به شنيدن ) صداي چهارم كورتكوف ( به فشار دياستوليك توجه مي كند 

تا صفر درجه كه در ( پايين آمدن عقربه يا درجه جيوه صدا هم زمان با 
 . ادامه مي دهد) كودكان شايع است 

      

توجه به اين موضوع مهم . فشار را در شروع چهارمين صدا ثبت مي كند  17
  .است چون در بعضي مددجويان صداي پنجم وجود ندارد

      

 ثانيه صبر كرده 30 تا 15 به سرعت كاف را خالي مي كند و پس از فشار،   18
 .و اين فعاليت را تكرار مي كند تا يافته هاي پايه اي قبلي تأييد شود

      

 خارج نموده و در جاي خود قرار   كاف را باز كرده، پس از اتمام كار،  19
 .دهد مي

      

 به 120درچارت بيمار فشار سيستوليك را باالي فشار دياستوليك مانند   20
  .   مي نويسد80روي

      

        .كند در صورت لزوم فشار سيستوليك و هر دو فشار دياستوليك را يادداشت مي  21
        .در صورت وجود فاصله شنوايي يا عدم سمع آن را ثبت مي كند  22

. كند اندامي كه فشار خون از آن گرفته شده و وضعيت بيمار را نيز ثبت مي  23
  .كند هم ثبت مياگر فشار به وسيله لمس يا داپلر گرفته شده آن را 
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

                                                           :        شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  بررسي تنفس : نوع فعاليت
  : اهداف

  الگوي تنفس و صداهاي تنفس  مق،  ع  ريتم،  تعيين تعداد،-1
  ها و گزارش موارد غيرعادي   ثبت يافته-2
   تهيه اطالعات پايه براي تشخيص بيماري ها-3
   تهيه اطالعات پايه قبل از تجويز برخي داروها مثل مرفين-4

   :وسايل مورد نياز
  ساعت مچي داراي ثانيه شمار

   بهيار پرستار،: عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  نجام كارمراحل ا رديف

1  

نوك . باشد بهترين زمان براي كنترل تنفس بالفاصله بعد از كنترل نبض مي
انگشتان خود را باالي شريان قرار مي دهد ولي به بيمار نمي گويد كه 
قصد شمردن تنفس او را دارد،چرا كه گفتن اين موضوع تمركز بيمار را 

  . تعداد تنفس را تغيير دهددهد و ممكن است  روي تنفس افزايش مي

      

2  

تنفس را با مشاهده باال و پايين رفتن ديواره قفسه سينه شمارش مي كند 
يا دست ديگر بيمار را روي قفسه سينه قرار داده، باال و پايين رفتن آن را 

هر بار باال و پايين رفتن سينه را يك تنفس حساب (شمارش مي كند 
 ). كند مي

      

3  
در صورتي .  ضرب مي كند2 ثانيه شمارش كرده و در 30 تنفس را براي

كه تنفس نامنظم است براي محاسبه تغييرات در الگو و تعداد تنفس آن را 
 .  ثانيه اندازه مي گيرد60در

      

4  
 بر مسائلي چون صداهاي تنفس  كند، همان طوري كه تنفس را شمارش مي

در بازدم توجه وآنرا  خس وخر خر   استريدور ،خس  استوپور،:  قبيل از
  . ثبت مي كند

      

        .تعداد،عمق، نظم و صداهاي تنفسي بيمار را ثبت مي كند  5
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                                                  شيفت:              نام بخش
  : پرستاري ارزشيابامضاء و مهر نظام:                                                                نام عامل انجام كار

  اندازه گيري قد و وزن: نوع فعاليت
  : اهداف

   بررسي قد و وزن به  منظور تامين صحيح مايعات، داروها و تغذيه در بيمارستان -1
  ـ كنترل قد و وزن در طي مراحل درمان و تاثير وضعيت درماني بيمار به منظور بهبودي2
   تعيين پيشرفت بهبودي بيمار -3

  : نيازوسايل مورد 
در صورت عدم وجود ترازوي ايستاده از نوار مدرج و وزنه معمولي ( ترازوي ايستاده با ميله اندازه گيري 

  . صندلي چرخدار براي بيماراني كه قادر به راه رفتن نمي باشند-)استفاده شود
  بهيار-پرستار : عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

اگر ترازو ديجيتالي است مطمئن مي ( كند مي االنس و آماده ترازو را ب  1
  ).شود كه نمايشگر آن عدد صفر را نشان مي دهد

      

با بيمار ارتباط برقرار كرده و مراحل انجام كار را براي وي توضيح   2
 .دهد مي

      

       .چنانچه ترازو چرخدار است قبل از ايستادن بيمار، آن را قفل مي كند  3

غذ يا دستمال  كف ترازو قرار مي دهد و بيمار را جهت ايستادن يك كا  4
  .روي كف ترازو كمك مي كند

      

       .به بيمار مي گويد كه كفش خود را درآورد  5
       .بعد از اين كه وزن اندازه گيري شد، آن را ثبت مي كند  6

ي قد به منظور اندازه گيري قد چنانچه ترازو ايستاده است ميله اندازه گير  7
 .را تا باالي سر بيمار برده و قد را خوانده و ثبت مي كند

      

به بيماركمك مي كند از ترازو پايين آمده و كفش خود را بپوشد، او را به   8
 .اتاق خود راهنمايي مي كند

      

       .دهد نحوه كار با ترازو را طبق دستور العمل نصب شده روي آن انجام مي  9

در تخت وزن مي شوند يا از ترازوهاي صندلي استفاده براي بيماراني كه   10
 .مي كنند براساس دستورالعمل وزنه ها عمل مي كند

      

       .تاريخ و ساعت انجام كار را درگزارش ثبت مي كند  11
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                                  :                            تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                                        :                        نام عامل انجام كار
   محدود كردن مددجو با كمك جليقه محدود كننده:عنوان فعاليت

  : اهداف
   پيشگيري از سقوط مددجو از تخت يا صندلي-1
  ج وكودكان ايجاد شرايط مناسب جهت انجام اقدامات  درماني ومراقبتي درمددجوي پرخاشگر، گي-2

  :وسايل مورد نياز
    پدگازي در صورت نياز-جليقه محدود كننده 

  پرستار واجد شرايط: عامل انجام كار
  

                                                        مراحل انجام كار  رديف
  .دشوي دست ها را  مي  1
  .شود ميكننده مطمئن قبل از وارد شدن به اتاق بيمار از اندازه مناسب محدود   2
  .كنيد ميقد و وزن بيمار را اندازه گيري   3
  .هستندد كه بندها باز شو ميمطمئن   4
  .دكن ننده هاي مخصوص اطفال استفاده ميجهت اطفال از محدود ك  5
  .دد با بيمار ارتباط برقرار كنكن ميسعي   6
  .كند ميدستور پزشك را مبني بر محدود كردن بيمارچك   7
  .دگير رصورت نياز از همكاران خود كمك ميد  8
  ).اگر امكان برقراري ارتباط باشد(دهد كه علت محدود كردن وي چيست  به مددجو توضيح مي  9
  .باشد د كه با اين كار از ايجاد جراحت وصدمه به خودش در امان ميده براي مددجو توضيح مي  10
  .كند ميتعداد تنفس و صداهاي تنفس را بررسي   11
  ).در صورتي كه مجاز باشد(دهد  ميبيمار را در پوزيشن نشسته قرار   12
  .دپوشان ميجليقه را از روي لباس زير به وي   13
  .  ايجاد شود7دهد به طوري كه در قسمت گردن شكل  ميدو لبه جليقه را روي هم قرار   14
  .كند ميليقه اجتناب از محكم بستن ج. پوشاند ميجليقه را در وضعيت راحت  به مددجو   15

16  
زند، به طوري كه مددجو راتحت فشار و كشش  ميبندهاي جليقه را به كنار تخت يا صندلي يا ويلچرگره 

  .قرار ندهد
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  .بندد ميمحدود كننده را به چرخ تخت و يا قطعات متحرك تخت و يا ويلچر ن  17

  .به راحتي باز شودد تا در مواقع اورژانسي كن ميازگره آسان باز شو استفاده   18

  .شود كه جليقه به مددجو خيلي كيپ نباشد ميمطمئن   19

  ). ساعت2هر ( كند  ميمرتباً تعداد تنفس و صداي تنفس مددجو را كنترل   20

21  

  :كند ميمشاهدات و يافته هاي خود رابه شرح زير  ثبت 
  الف ـ هر گونه عالمت بيقراري، تنگي نفس وتغيير صداهاي تنفسي 

   ساعت 2تعداد تنفس را قبل از محدود كردن و حين آن هر ب ـ 
  ج ـ هر گونه تغييرات خلقي و رفتاري مددجو 
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             بخشنام 
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب  :                                                              نام عامل انجام كار
  استفاده از محدود كننده هاي عضوي: عنوان فعاليت

  :اهداف
   پيشگيري از ايجاد صدمه و جراحت به خود يا ديگران در مددجوي گيج يا پرخاشگر-1
كاتترهاي وريدي و ( جلوگيري از خارج نمودن تجهيزات پزشكي از بدن خود توسط مددجو از قبيل -2

  )…هاي به جا ماندني و لوله معده وسوند
 در مواقعي كه آرام بخش ها اثر نكند از محدود كننده هاي عضوي بسته به رفتار مددجو استفاده مي -3

  .شود
  : وسايل مورد نياز

  پدگازي بزرگ براي اليه - كليد قفل –  چهار بند چرمي - دو مچ بند چرمي پا -دو مچ بند چرمي دست 
  گذاري در هرعضو

   پرستارواجد شرايط:امل انجام كارع
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        .دست هاي خود را مي شويد  1
        .وسايل موردنياز را قبل از ورود به اتاق مددجوآماده و بررسي مي كند  2
        .مطمئن مي شود كه بندهاي محدود كننده باز مي باشند  3

اي قفل مي باشد مطمئن مي شود كه كليد در صورتي كه محدود كننده دار  4
  .مربوط به قفل را با خود آورده است

      

        .دستور پزشك را مبني بر محدود كردن مددجو بررسي مي كند   5
        .در صورت نياز از همكاران خود كمك مي خواهد  6

با مددجو ارتباط برقرار مي كند و مراحل و هدف خود را از محدود نمودن   7
  .يح مي دهدوي توض

      

به بيمار مي گويد كه جهت جلوگيري از صدمه رساندن به خودش و   8
  .ياخارج نمودن تجهيزات پزشكي وي را محدود مي كند

      

        .مچ دست يا پاي بيمار را باپد گازي مي پوشاند  9
        .محدود كننده عضوي را روي پدگازي قرار مي دهد  10
        .اف قسمت پهن محدودكننده وارد مي كندبند را از قسمت باريك، در شك  11
        .محدود كننده را به ميزان الزم محكم مي كند  12
        .سگك يا دكمه آن را مي بندد  13
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        .محدود كننده را آنقدر سفت نمي بندد كه خونرساني انتها هامختل شود  14
        .باشدمراقب عالئم اختالل خونرساني به قسمت هاي انتهاي اندام ها مي   15

هر ( انتهاهاي مددجو را از نظر تغيير رنگ، حرارت و نبض بررسي مي كند   16
  . ساعت2-4به مدت )  دقيقه يك بار 15

      

اگر پوست انتهاي اندام ها آبي رنگ يا سرد بود و يا اگر مددجو احساس   17
  .خارش يا بي حسي كرد،محدود كننده را بازمي كند

      

ساني بهتر عضو مورد نظر  حركات غير فعال به  ساعت جهت خونر2هر   18
  .عضو مي دهد

      

19  

  :مشاهدات و يافته هاي خود را ثبت مي كند
   هر گونه تغيير رنگ،حرارت و نبض عضو - الف
 2 -4 دقيقه به مدت  15 بررسي هاي خود از عضو مورد نظر را هر –ب 

  ساعت 
  ) يتشروع و پايان محدود(  مدت زمان محدود شدن مددجو -ج
  ثبت نام همكاران درصورت كمك گرفتن از آن ها . د
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                           شيفت:                                     نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

    استفاده از دستكش محدود كننده:ن فعاليتعنوا
   :هدف

  پيشگيري از ايجاد خراش يا جراحت به خود يا ديگران در مددجوي پرخاشگر يا كودكان
   :وسايل مورد نياز

    پد گازي در صورت نياز، باند-دستكش محدود كننده 
   پرستار:عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار  رديف

        . هاي خود را مي شويد دست  1
        .شود  قبل از وارد شدن به اتاق بيمار از اندازه مناسب دستكش ها مطمئن مي  2
        .مطمئن مي شود كه بندها باز مي باشند  3
        .دستور پزشك را مبني بر محدود كردن مددجو بررسي مي كند  4
       .در صورت لزوم  از همكاران كمك مي خواهد  5
        .شود  وارد شدن به اتاق بيمار از اندازه مناسب دستكش ها مطمئن مي قبل از  6

7  
با مددجو ارتباط برقرارمي كند و مراحل و قصد خود را از محدود كردن به 

  .وي توضيح مي دهد
      

8  
 به مددجو مي گويد كه جهت پيشگيري از ايجاد خراش و جراحت و آسيب به 

  .خودش وي را محدود مي كند
      

        .دست هاي مددجو را شسته و خشك مي كند   9

10  
پيچد و سر آن را در  ميهاي مددجو پارچه تميز يا پد گازي مناسب   دور دست

  .كف دست مددجو قرار مي دهد
      

       . دستكش را روي آن مي كشد  11
        .سر دستكش ها را مي بندد  12
        .زند اسب به هم گره ميكش را به شكل منحركت كردن بازوها، بند دست جهت بي   13
        .از گره آسان باز شو استفاده مي كند تادر مواقع اورژانس با سرعت و به آساني باز شود   14
        . حركت دست هاي مددجو را كنترل مي كند  15
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        . ساعت دستكش ها را خارج مي كند2 هر   16

17  
ي و اختالل حركات غيرفعال به دست هاي مددجو مي دهد تا از خشك شدگ

 .خونرساني پيشگيري شود

      

18  

  :كليه مشاهدات و يافته هاي خود را ثبت مي كند
  )شروع و طول(  طول مدت محدود شدن بيمار –الف 
  . ساعت2مشاهدات و ارزيابي خود از انتها هاي بيمار هر – ب 
   ثبت نام همكاران درصورت كمك گرفتن از آن ها-ج
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

                                       :                            شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار
  استفاده از كمربندهاي محدود كننده : عنوان فعاليت

  :اهداف
  جو از تخت، صندلي يا ويلچر جلوگيري از سقوط مدد-1
   جلوگيري از آسيب به خود و ديگران در مددجويان پرخاشگر-2

  :وسايل مورد نياز
   پدگازي در صورت نياز-كمر بند محدود كننده 

   پرستار:عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        .ند قبل از وارد شدن به اتاق وسايل را آماده و بررسي مي ك  1
        . از باز بودن بندها مطمئن مي شود  2
        . دست هاي خود را مي شويد  3
        . در صورت نياز به كمك، از همكاران خود كمك مي خواهد  4
        . دستور پزشك را مبني بر محدود كردن مددجو بررسي مي كند  5

6  
كردن وي توضيح با بيمار ارتباط برقرارمي كند و مراحل و قصد خود را از محدود 

  .مي دهد
      

7  
 محدود كردن وي جلوگيري از رساندن از به مددجو مي گويد كه قصد 

  .آسيب به خود و ديگران مي باشد
      

        . مركز پشتي كمربند را روي تخت قرار مي دهد  8
        . بند كوتاه را دور تخت مي كشد و آن را زير تخت مي برد  9
        . روي پد كمر وضعيت مي دهدبا كمك همكارانش بيمار را  10
        . كمربند را دور كمر مددجو مي پيچد  11
        . سگك بند را مي بندد  12
        .بند بلند را دور تخت مي كشد و زير تخت مي برد  13
        .بند بلند را به بند كوتاه مي بندد  14
      ه  را بين بيمار و كمربند مي برد تا مطمئن شود كه گشادي آن ب  دست  15
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  .اندازه چهار انگشت وي است

16  

  :كليه مشاهدات و يافته هاي خود را ثبت مي كند
  )زمان شروع و پايان محدوديت(طول مدت محدود شدن . الف
  ثبت نام همكاران درصورت كمك گرفتن از آن ها.  ب
  در مددجو ... هر گونه تغييرات درعالئم حياتي و . ج
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 :                                                             تاريخ:                                   مركز آموزشي درماني يا بيمارستاننام

                                    :                               شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار
  تعويض پانسمان بيمار:عنوان فعاليت

  : هدف
  جلوگيري از بروز عفونت در محل زخم

  : مورد نياز وسايل 
  نرمال سالين استريل جهت - محلول ضد عفوني كننده - پگ پانسمان استريل -ماسك و دستكش استريل

    چسب ضد حساسيت -شست و شو 
   پرستار :عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

       .آماده مي كند وسايل پانسمان را  1

 داده و محيط خلوت براي وي فراهم مي روش كار را براي بيمار توضيح  2
  .آورد

      

        .در و پنجره را  قبل از تعويض پانسمان مي بندد  3
        .بيمار را در وضعيت مناسب قرار مي دهد  4
        .دست ها را مي شويد  5
        .ماسك مي زند  6
        .دستكش يك بار مصرف مي پوشد  7
        . برمي دارد) آرامي و دقتبا (پانسمان قبلي را از روي پوست بيمار   8
        . ست پانسمان را به روش استريل باز مي كند  9
        .دستكش استريل مي پوشد  10
        .زخم را با پنبه استريل آغشته به مواد ضدعفوني تميز مي كند  11
        .تميز مي كند) از باال به پايين يا دوراني( زخم را از مركز به خارج   12
        .از استريل مي پوشاندزخم را با گ  13
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   تشيف:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  )كوماييجهت بيماران فلج يا (  مراقبت از چشم :نوع فعاليت
  :اهداف

   حفظ رطوبت و سالمت قرنيه -1
   خارج كردن ترشحات اضافي-2

  : وسايل مورد نياز
اي يا پد وگاز  يا رسيوراستريل ـ دستكش ـ حوله استريل ـ نرمال سالين استريل ـ گلوله هاي پنبه) كاسه(

د چشمي  ـ چسب ـ گاز يا پ) طبق دستور پزشك(استريل ـ روغن معدني ـ اشك مصنوعي يا پماد چشمي 
  ضد حساسيت
   پرستار :عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

        . وسايل را آماده كرده به كنار تخت بيمار مي برد   1
        .مي ريزد) كاسه(مقدار كمي نرمال سالين داخل رسيور   2
       . دست هاي خود را مي شويد  3
        .دستكش مي پوشد  4

 توضـيح داده و     اوبـراي   ) هوشيار باشد بيمار  درصورتي كه   (ر را   روش كا   5
  .محيط خلوت براي وي فراهم مي آورد

      

6  

براي برداشتن ترشحات و ترشحات چسبيده به پلـك و مـژه هـا ابتـدا يـك              
گلوله پنبه اي را كامالً به نرمال سالين آغشته كرده و سـپس بـه آرامـي از                  

ايـن كـار باعـث      ( پلك بيمار مـي كـشد     كناره داخلي به سمت كناره خارجي       
 ).جلوگيري از ورود ترشحات به مجراي اشكي مي شود

      

براي جلوگيري از آلودگي مجدد ازهر گلوله پنبه اي فقـط يـك بـار و بـراي        7
  .يك چشم استفاده مي كند

      

        .اين عمل را براي چشم مقابل هم انجام مي دهد  8

وعي ريختـه يـا پمـاد چـشمي دسـتور           بعد از تميز  كردن چشم، اشك مصن         9
 .داده شده را به مقدار الزم در چشم استعمال مي كند

      

پلك هاي بيمار را مي بندد و مقدار كمي از روغـن معـدني را جهـت نـرم و                      10
 .مرطوب نگه داشتن پوست پلك روي آن مي مالد

      

      م گاز يا پد چشمي را كـامالً بـه نرمـال سـالين آغـشته كـرده و روي چـش                      11
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ايـن گـاز و پـد هـر     . قرارمي  دهد و با چسب ضد حساسيت ثابت مـي كنـد            
 .زمان كه خشك شد، بايد تعويض شود

       . پس ازاتمام مراقبت، چشم را با حوله استريل مي پوشاند  12
        .سپس دستكش خود را بيرون مي اورد  13

14  

رگـه  در ب . زمان و نوع مراقبت از چشم را درگـزارش خـود ثبـت مـي كنـد                
در . داروهاي مددجو قطره يا پماد چشمي مورد اسـتفاده را ثبـت مـي كنـد               

ضمن هر نوع افزايش زياد ترشح يا ترشح رنگي يا غيـر طبيعـي را ثبـت و                  
  .گزارش مي كند
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                                                     :         تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                                                           :     نام عامل انجام كار

  شست و شوي مخصوص پرينه: نوع فعاليت
  : اهداف

   برطرف نمودن ترشحات طبيعي -1
   رفع بوي ناحيه پرينه-2
  ) درصورت وجود سوندفولي(پيشگيري از عفونت -3
   برقراري آسايش بيمار-4

  : ايل مورد نيازوس
 عدد، 2كاسه تميز (  وسايل شست و شوي پرينه - كيسه نايلوني - لگن توالت - مشمع و رويه -ملحفه 

  - دستكش يا پنس تميز -درجه سانتي گراد 41-43محلول شست و شو با درجه حرارت   -) گاز گلوله پنبه،
  1شورت سرجي فيكس

   بهيار–پرستار : عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  ل انجام كارمراح رديف
        .وسايل را آماده مي كند و به اتاق بيمار مي برد  1
        .بيمار را از اقدام مراقبتي مطلع مي كند  2
        .خلوت بيمار را فراهم مي كند  3
        .از ملحفه جهت پوشش بيمار استفاده مي كند  4
        .رار مي دهدكيسه نايلوني را در قسمت پايين تخت در دسترس خود ق  5

مقداري از پنبه ها را داخل يكي از كاسه ها  مي گذارد و محلول شست و شو   6
  . مي كند را به آن اضافه

      

        .در كاسه ديگر مقداري آب  مي ريزد  7
        .مشمع و رويه را زير بيمار پهن مي كند  8

ها از هم زانوها خميده و پا به پشت خوابيده،(بيمار را در وضعيت مناسب   9
  .قرار مي دهد) باز

      

        .لگن تميزي زير بيمار قرار مي دهد  10
        .دست هاي خود را مي شويد  11
        .دستكش تميز مي پوشد  12

                                           
1 - surgifix 
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13  
از نظر التهاب، خراش يا تورم  به ويژه (وضعيت پرينه را بررسي مي كند 

رد، وجود  در بيماران م2هاي واژن در بيماران زن و چين اسكروتال بين لب
  ).ترشحات بيش از حد و بدبو

      

14  

پرينه بيمار را با پنبه آغشته به محلول شست و شو به طريق زير تميز مي 
  :كند
 از هر پنبه فقط يك بار استفاده مي كندو هميشه پنبه را از باال به - الف

  .پايين به آرامي روي پرينه كشيده و سپس در كيسه نايلوني مي اندازد
  .اقي مانده را روي پرينه بيمارمي ريزدمحلول ب) ب
  .با استفاده ازگاز خشك پرينه بيمار را خشك مي كند) ج

      

        .لگن را از زير بيمار برمي دارد  15
        .بيمار را به پهلو مي خواباند  16

ناحيه اطراف پرينه و مقعد را خشك مي كند و هميشه گاز را از پرينه به طرف مقعد مي   17
  .كشد

      

        .بيمار را به پشت برمي گرداند  18
        .دستكش خود را بيرون مي آورد  19

پد را از جلو به عقب روي پرينه بيمار مي گذارد و با شورت مخصوص در   20
  .محل ثابت مي كند

      

        .مشمع و رويه را از زير بيمار برمي دارد  21

ا از آن ها به عمل وسايل را به محل مربوط بر مي گرداند و توجه الزم ر  22
  .آورد مي

      

        .دست ها را مي شويد  23

24  
وجود التهاب،  نكات مورد ارزشيابي در مورد سالمت پوست ناحيه پرينه ،

 تورم، ترشح و وجود ناحيه حساس در لمس را درپرونده بيمار ثبت  خراش،
  .مي كند

      

  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
2 - scrotal folds 
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 :                                                                                     تاريخ:          نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

   مراقبت از مو در بيماران بستري:نوع فعاليت
  : اهداف

   برقراري آرامش خاطر بيمار-2     مراقبت از مو به منظور حفظ ظاهر بيمار -1
  :يل مورد نيازوسا

  ـ دستكش ـ سيني ـ گيره سر ـ مواد چرب كننده مو ـ سطل زباله ـ پيش بند يا گان  شانه يا برس ـ حوله 
   بهيار :عامل انجام كار

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        .محيط امن وخلوتي را براي بيمار فراهم مي كند  1

احل انجام كار را در صورت هوشياري با بيمار ارتباط برقرار مي كند و مر  2
 .براي وي توضيح مي دهد

      

       .وسايل را داخل سيني آماده مي كند و كنار تخت بيمار مي برد  3
        .دستكش و پيش بند مي پوشد  4

5  
پوزيشن بيمار را در صورت هوشياري به صورت نيمه نشسته در مي آورد و 

ه صورتي است كه به راحتي در صورت عدم هوشياري بيمار پوزيشن وي ب
 .كار مي كند

      

       .حوله را روي شانه هاي بيمار قرار مي دهد  6

اگر موها در هم پيچيده شده مواد چرب كننده مو را به آن ها زده و مقداري   7
 .ماساژ مي دهد تا موها در وضعيت شانه زدن قرار گيرد

      

شانه زدن موهايش كرده در صورت هوشياري بيمار وي را تشويق به برس و   8
 .و وي را همراهي مي كند

      

براي شانه زدن راحت موها، آن ها راتقسيم بندي كرده و هر بار يك قسمت را   9
 .شانه زده ودسته بندي كرده و يا با گيره از بقيه قسمت ها جدا مي كند

      

ير  هنگام شانه زدن، سر بيمار را به دقت از نظر عالئم زخم و هر مورد غ  10
 .طبيعي بررسي مي كند

      

       .پس از اتمام شانه زدن، موها را به دقت جمع كرده و گيره مي زند  11
       .وسايل را جمع كرده وحوله را از دور بيمار باز مي كند  12
       .تخت بيمار را مرتب كرده و بيمار را در وضعيت راحت قرار مي دهد  13
       . مي اندازددستكش و وسايل اضافي را داخل سطل  14
       .تمام مراحل انجام كار و حاالت بيمار را در گزارش به طور دقيق ثبت مي كند  15
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                                                شيفت:                نام بخش
  :رستاري ارزشيابامضاء و مهر نظام پ:                                                                نام عامل انجام كار

   كمك به پوشاندن جوراب هاي ضد آمبولي  :نوع فعاليت
   :هدف

  كمك به عمل انقباض عضالت و برگشت خون وريدي از انتهاهاي اندام تحتاني
  :وسايل مورد نياز

  جوراب ضد آمبولي با توجه به سايز بيمار،پودر
    بهيار -پرستار: عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

        .هدف از انجام كار را براي بيمار توضيح مي دهد  1

يك ساعت قبل از پوشيدن جوراب مددجو را در وضعيت به پشت خوابيده   2
 .قرار مي دهد

      

        .حريم بيمار را حفظ مي كند  3
        .اطمينان مي يابد كه پاها خشك هستند  4
       .كمي پودر به پاها مي زند  5
       . ها را به طرف خارج برمي گرداندجوراب  6
       .پا را داخل آن قرار مي دهد  7
       .قسمت پاشنه و پشت پا را داخل جوراب جابه جا مي كند  8
        .به آرامي جوراب را روي ساق پا مي كشد  9
       .چين هاي آن را صاف مي كند  10
       .قسمت باالي جوراب را از نظر صاف بودن كنترل مي كند  11
       .انگشتان پا را از نظر گردش خون و گرما بررسي مي كند  12
       .يافته هاي خود را ثبت و گزارش مي كند  13
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                                                                شيفت:نام بخش
  :ضاء و مهر نظام پرستاري ارزشيابام:                                                                نام عامل انجام كار

   مراقبت از دهان:نوع فعاليت
  :اهداف

   حفظ تميزي دهان و دندان ها -1
   جلوگيري از پوسيدگي دندان ها -2
   ايجاد طعم مطلوب در دهان-3

   :وسايل مورد نياز
وليوم  ژل پتر- نخ دندان - آب تميز - رسيور – دستكش يك بار مصرف - خميردندان –  مسواك -حوله

   سرنگ بدون سر سوزن- پنبه –
   بهيار- پرستار:عامل انجام كار

  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        .شويد دست ها را مي  1
       .خلوت بيمار را با كشيدن پاراوان حفظ مي كند  2
        .روش كار را براي مددجو توضيح مي دهد  3

 درصورت وجود محدوديت مددجو را در وضعيت نشسته قرار مي دهد،  4
  . مددجو را در وضعيت خوابيده به پهلو قرار مي دهد

      

       .حوله را زير چانه مددجو قرار مي دهد  5
       .دستكش مي پوشد  6
       .مسواك را با آب مرطوب مي كند  7
       .آن قرار مي دهد كمي خمير دندان روي   8
        .مسواك را به دست مددجو مي دهد  9

 درجه نسبت به خط لثه ها نگه 45يمار مي گويد مسواك را در زاويه به ب  10
  .دارد

      

باحركات كوتاه واز باال به پايين واز سمت لثه به تاج، دندان ها را تميز   11
 .كند مي

      

       .اين عمل را براي سطوح داخلي و خارجي تكرار مي كند  12
       .دسطوح جونده را با عقب و جلو بردن تميز مي كن  13

خواهد روي زبان را آهسته برس بزند و مراقب تحريك رفلكس  از بيمار مي  14
 gagمي باشد .  
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       .به مددجو مي گويد دهان خود را با آب بشويد و آب راداخل رسيور برگرداند  15
       .دهان مددجو را با حوله خشك مي كند  16
       .از نخ دندان استفاده مي كند  17
       . سانتيمتري نخ دندان برمي دارد25يك قطعه   18
       .هر انتها را بين انگشت ميان دو دست مي پيچد  19
        .نخ را از باال به پايين بين دندان ها ي پايين حركت مي دهد  20
        .اين كار را براي دندان هاي باال تكرار مي كند  21

ه داخل رسيور به مددجو مي گويد دهان خود را با آب بشويد و آب را ب  22
  .برگرداند

      

        .دهان مددجو را خشك مي كند  23
        .وسايل را برمي دارد  24
        .دست ها را مي شويد  25
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              :                                                تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                    :                                            نام عامل انجام كار

 Fecal Impaction: نوع فعاليت

   :اهداف
   بيرون آوردن مدفوع سفت كه باعث انسداد راه دفع شده است-1
   ايجاد راحتي در بيمار -2

   :وسايل مورد نياز
  ـ روكش تخت ـ پاراوان ـ دستمال كاغذي  ) جفت2(ژل ـ لگن ـ دستكش 

   بهيار–پرستار :  انجام كارعامل
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

با بيمار ارتباط مناسب برقرار مي كند و داليل انجام كار و روش كار را توضيح   1
  .مي دهد

      

       .محيط امن وخلوتي را با كشيدن پاراوان براي بيمار ايجاد مي كند  2
       . ملحفه روكش مي اندازدبه منظور پيشگيري از آلودگي تخت روي  3

اين وضعيت باعث ( بيمار را به پهلوي چپ با زانوي تا شده مي خواباند   4
  ).شود دسترسي راحت به سيگموييد مي

      

       .دستكش را پوشيده و مقداري ژل روي انگشت سبابه مي مالد  5
       .به بيمار آموزش مي دهد تا با تنفس منظم و عميق عضالت خود را شل كند  6

انگشت خود را به آرامي و با حفظ احتياط داخل ركتوم فرو مي كند تا جايي   7
 .كه به مدفوع سفت شده برسد

      

       .با انگشت خود مدفوع را خرد كرده و به آرامي بيرون مي آورد  8

انگشت خود را خارج كرده و دستكش را تعويض مي كند ومقعد بيمار را با   9
 . كنددستمال كاغذي تميز مي

      

       .در صورتي كه بيمار احساس دفع داشت به وي لگن مي دهد  10
       .به بيمار كمك مي كند تا بهداشت محل دفع خود را كامل كند  11

در طي انجام كار بيمار را از نظر رنگ پريدگي، تعريق شديد ياتغيير نبض كنترل   12
 .پزشك اطالع مي دهددر صورت مشاهده اين عاليم، عمل را قطع و به . مي كند

      

       .وسايل را از كنار بيمار جمع كرده و دستان خود را مي شويد  13

زمان و تاريخ انجام كار و پاسخ بيمار به فرآيند كار، رنگ و قوام و بوي   14
 .مدفوع را به طور دقيق در گزارش ثبت مي كند
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 :                                                                               تاريخ:                نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  )وضعيت ليتوتومي( وضعيت دادن به بيمار :نوع فعاليت
  : اهداف

  انجام كارهاي تشخيصي ودرماني -1
  انجام زايمان طبيعي -2

   :وسايل مورد نياز
   سه عدد ملحفه -  تسمه -خت معاينه ژنيكولوژيت

   ماما– پرستار واجد شرايط :عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        .روش كار و ضرورت آن را براي بيمار توضيح مي دهد  1

 درب -ها را كشيده  پرده( محيط امن و راحت براي بيمار فراهم مي كند  2
 ) .ا پاراوان مي گذارداتاق را بسته ي

      

       . دست هاي خود را مي شويد  3
        .به مددجو كمك مي كند لباس هاي خود را در بياورد و روي تخت بخوابد  4
       . هاي تخت اصالح و ثابت مي كند وضعيت مددجو را با كمك پايه  5
        .ندهاي تخت  قرار داده و با تسمه ثابت مي ك  پايه پاهاي بيمار را كنار  6
       . با دو عدد ملحفه پاهاي مددجو را تا حد ممكن مي پوشاند  7

ملحفه سوم را طوري روي هر دو پاي مددجو مي اندازد كه ناحيه تناسلي   8
 . در معرض ديد نباشد

      

       . ماند در صورت امكان در طول معاينه يا انجام فعاليت در كنار مددجو مي  9
       . ز تخت پائين بيايد و لباس هايش را بپوشدبه مددجو كمك مي كند ا  10
       . دست هاي خود را مي شويد  11

اقدمات و مشاهدات خود را در پرونده مددجو و گزارش پرستاري ثبت مي   12
 . كند
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                                       :                       تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                                             :                   نام عامل انجام كار

   ) Position  knee- chest.وضعيت سجده(  وضعيت دادن به بيمار :نوع فعاليت
  : اهداف

   تسكين درد بيمار -1
  انجام كارهاي تشخيصي  يا درماني -2

   اصالح پروالپس بندناف در مادر باردار -3
  : يل مورد نيازوسا

  تخت معاينه ـ ملحفه ـ بالش كوچك 
   بهيار– پرستار :عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

        . روش انجام كار و ضرورت آن را براي بيمار توضيح مي دهد  1
       .محيط امن و راحتي براي بيمار به وجود مي آورد  2
       . دست هاي خود را مي شويد  3
        . اگر الزم است به بيمار  كمك مي كند لباس هايش را در بياورد  4

بيمار را به حالت سجده در حالي كه صورت او روي دست هايش   5
 . قرارگرفته است روي تخت قرار مي دهد

      

       . زير سر او در صورت لزوم بالش كوچكي قرار مي دهد  6

   نواحلي تناسلي او را كامالًملحفه را طوري روي بيمار مي اندازد كه  7
 . بپوشاند

      

       . در صورت امكان در طول انجام كار در كنار بيمار مي ماند  8
       . به بيمار كمك مي كند از تخت پائين بيايد و لباس هايش را بپوشد  9
       . دست هاي خود را مي شويد  10

پرستاري ثبت اقدامات و مشاهدات خود را در پرونده بيمار و گزارش   11
 . كند مي
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  ال آن به سردخانه  مراقبت از جسد طبق موازين شرعي و انتق:نوع فعاليت
  : اهداف

  . تميز كردن جسد به نحوي كه طبيعي و راحت به نظر برسد-1
   ايجاد مراتب همدردي با خانواده متوفي-2

  :وسايل مورد نياز
 چسب و -  كلمپ و پنس در صورت لزوم -   ماسك در صورت لزوم - گان و دستكش تميز در صورت لزوم 

 دو عدد مچ بند تهيه شده از گاز و نوار چسب كه -  دو عدد ملحفه بزرگ - ي  باند و گاز و پد به مقدار كاف- قيچي 
 - ن حمام لگ-  حوله و شانه -نشان دهنده مشخصات بيمار باشد و به عالوه يك قطعه چسب با همين مشخصات 

   ماده ضدعفوني كننده پوست در صورت لزوم - پارچه مخصوص پيچيدن جسد 
   بهيار – پرستار :عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

        .  اقوام شخص فوت شده را مطلع مي كند براساس مقررات بيمارستان،  1
       . خلوت جسد را با بستن درب و كشيدن پاروان حفظ مي كند  2

 دستگاه ساكشن را خارج  تمامي وسايل غيرضروري از قبيل اكسيژن،  3
 . ه ارسال مي كندكرده و جهت ضدعفوني به محل مربوط

      

        . وسايل مورد نياز را آماده كرده و به اتاق مي برد  4
       .  دستكش و گان مي پوشد در صورت لزوم ماسك زده ،  5
       . شخص فوت شده را در وضعيت به پشت خوابيده قرار مي دهد  6

هاي  براي جلوگيري از تغيير رنگ صورت جسد يك بالش زير سر و شانه  7
 . ار مي دهداو قر

      

       . ها را به آرامي مي بندد چشم  8

 روي چشم جسد قرار  يك قطعه پد چشمي را مرطوب كرده و براي چند لحظه  9
 . دهد مي

      

با قرار دادن حوله لوله شده در زير چانه جسد دهان او را بسته نگه   10
 . دارد مي

      

       . ج مي كند و ساير وسايل زينتي جسد را خار النگو حلقه،   11

البسه و وسايل زينتي جسد را ليست كرده و در كيسه مخصوص قرار مي   12
 . دهد
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ها را خارج كرده و محل خروج را پانسمان  ها وكيسه وسايل اضافي نظير لوله  13
 . مي كند

      

       . در صورت لزوم بدن جسد را تميز مي كند  14
        . يز مي كندخون و ترشحات را با آب گرم و گاز تم  15
        . در صورت وجود زخم باز، آنرا پانسمان مي كند  16

ظاهر متوفي را مرتب مي كند و در صورت لزوم وي را حمام داده و موها   17
  .را شانه مي كند

      

18  
خانوادگي،  دو عدد مچ بند تهيه شده از باند و نوار چسب را كه شامل نام و نام

باشد به مچ دست و مچ پاي متوفي مي  عالج ميشماره پرونده و نام پزشك م
 . بندد

      

در صورتي كه قوانين بيمارستان اجازه مالقات بستگان را با متوفي   19
  .  مقدمات اين كار را مهيا مي كند دهد ، مي

      

20  

  .شخص فوت شده را دريك پارچه مخصوص مي پيچد 
  .  مي بندد مچ پاهاي شخص فوت شده را با يك باند به يكديگر- الف
 طرفين آن   باال و پايين پارچه مخصوص را روي بدن جسد تا كرده،- ب 

 . را روي هم قرار مي دهد
 .  از چسب براي ثابت كردن پارچه استفاده مي كند-پ 
   . روي آن مي چسباند  آماده كرده مشخصات شخص فوت شده را كه قبالً -ت

      

        . دستكش و گان را خارج مي كند  21

 جسد را به همراه برگه ثبت وسايل و البسه به سرپرستار  تمامي اشياء  22
  . تحويل مي دهد

      

        . ترتيب انتقال جسد را به سردخانه مي دهد  23

24  
... در صورتي كه فرد در اثر بيماري عفوني خطرناك مانند ايدز ،سارس و 

فوت كرده باشد، اقدامات احتياطي جهت ضد عفوني جسد را طبق 
  .تورالعمل هاي مربوطه انجام مي دهددس

      

در صورتي كه متوفي در اثر بيماري هاي عفوني فوت شده، جسد را در   25
  . كاور پالستيكي مخصوص قرار مي دهد

      

26  

داري   نحوه نگه  ساعت مطلع ساختن پزشك،  تاريخ و زمان مرگ، علت مرگ،
 شده توسط  ي امضاءها  مراقبت از بدن، فرم از اشياء ومتعلقات بيمار،

 اطالعات داده شده به بستگان شخص فوت شده و واكنش آن ها  بستگان،
  . را ثبت مي كند
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                                                          شيفت:      نام بخش
  :مهر نظام پرستاري ارزشيابامضاء و :                                                                نام عامل انجام كار

    كمك به راه رفتن بيمار با عصا :نوع فعاليت
  :  اهداف

  ايجاد تعادل در بيماران با ضعف يا جراحت يك طرفه بدن -1
 حمايت از بيمار داراي عدم تعادل -2
  كمك به كاهش سرگيجه و فشار وارده روي مفاصل بيمار بر اثر تحمل وزن -3

  : وسايل مورد نياز
   دمپايي يا كفش راحتي   -عصا

   بهيار–پرستار : عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        .كند دستور پزشك را مبني بر استفاده از عصا هنگام راه رفتن بررسي مي  1
       . دست هاي خود را مي شويد  2
        . وسايل مورد نياز را آماده كرده و به اتاق بيمار مي اورد  3

با بيمار ارتباط برقرار مي كند و مراحل انجام كار را به وي توضيح   4
  . دهد مي

      

       . عاليم حياتي بيمار را كنترل مي كند  5

تر بيمار قرار  متري نزديك پاي ضعيف  سانتي10-15عصا را در فاصلة   6
 . مي دهد

      

       . كمك مي كند تا بيمار از روي تخت يا صندلي برخيزد  7
       .كمك مي كند تا بيمار شروع به راه رفتن كند  8
        . هنگام راه رفتن بيمار را حمايت و با وي همراهي مي كند  9

 وي را با   يا عدم تعادل و احتمال سقوط ،در صورت بروز عالئم سرگيجه   10
 . كمك به تخت برمي گرداند

      

       . عاليم حياتي بيمار را كنترل مي كند  11
       .  تكنيك را تكرار و بيمار را  راه مي اندازد  استراحت مجدداًپس از  12

13  

  :هاي خود را ثبت مي كند كليه مشاهدات و يافته
  الف ـ نوع عصاي مورد استفاده 

  ب ـ تاريخ و زمان اقدام به راه رفتن با عصا
  پ ـ طول مسافت راه رفتن بيمار با عصا 

   راه رفتن و تحمل وي به راه رفتن ميزان درك بيمار از توضيحات قبل ازت ـ 
 ث ـ مشكالت احتمالي پيش آمده و اقدامات انجام شده 
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                                        شيفت:                        نام بخش
  :رزشيابامضاء و مهر نظام پرستاري ا:                                                                نام عامل انجام كار

  كمك به بيمار هنگام راه رفتن با استفاده از چوب زير بغل:نوع فعاليت

    :هدف
  انتقال وزن از يك يا هر دو پا در بيماران ناتوان، به دست يا بازو

  :وسايل مورد نياز
   در صورت لزوم كمربند راه رفتن– پدهاي زير بغل –چوب زير بغل 

   بهيار–پرستار : عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار فردي
       .دستور پزشك را مبني بر استفاده از چوب زير بغل بررسي مي كند  1
       .دست هاي خود را مي شويد  2
       .وسايل مورد نياز را آماده مي كند و به اتاق بيمار مي آورد  3
       . گويدبا بيمار ارتباط برقرار مي كند و مراحل انجام تكنيك را به وي مي  4

متري   سانتي10 -15چوب زير بغل را طوري قرار مي دهد كه درفاصله ي   5
. سانتي متري جلوي او قرار داشته باشد10 -15كنار بيمار و در فاصله ي 

      

 سانتي متري زير بغل 4 -5چوب را طوري قرار مي دهد كه در فاصله ي   6
 ). انگشت2در حدود ( بيمار قرار گيرد 

      

 جاي دستي چوب زير بغل را طوري تنظيم مي كند كه آرنج بيمار در سپس  7
 . درجه بگيرد15زمان ايستادن زاويه 

      

       . در صورت لزوم كمربند راه رفتن را دور كمر بيمار مي بندد  8
       . سپس از او مي خواهد كه هر دو چوب زير بغل را در يك دست بگيرد  9

 با استفاده از چوب زير بغل تعادل خود را به او آموزش مي دهد كه چطور  10
 .حفظ كند

      

      .گويد كه هر دو چوب زيربغل را در يك دست بگيرد  به او ميجهت نشستن  11

به او مي گويد كه با دست ديگر خودش را پائين تر بياورد و روي تخت يا   12
 .صندلي بنشيند

      

13  

  :كليه مشاهدات و يافته هاي خود را ثبت مي كند
   نوع چوب زير بغل و تعداد آن –الف
   تاريخ و زمان شروع به استفاده از چوب زير بغل –ب 
   مسافت پيموده شده-پ
  ميزان تحمل بيمار به استفاده از چوب زير بغل-ت
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                                    :                          تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                                          :                      نام عامل انجام كار

  كمك در ايستادن بيمار به منظور خروج از بستر:نوع فعاليت

  :هدف
جهت پيش گيري از بروز و پيشرفت عوارض مربوط به بي حركتي در بيمار پس از اعمال جراحي و دوره 

  .هاي بستري طوالني مدت
  :د نيازوسايل مور

  )در صورت نياز (  كمربند مخصوص راه رفتن –دمپايي يا كفش راحتي 
   بهيار–پرستار : عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

       .دستور پزشك را مبني بر خروج از بستر بررسي مي كند  1
       .دست هاي خود را مي شويد  2
       .اده مي كنددمپايي بيمار را كنار تخت وي آم  3

با بيمار ارتباط برقرار مي كند و مراحل انجام تكنيك را به وي توضيح مي   4
 .دهد

      

به بيمار مي گويد كه اين كار جهت راحتي و آسايش وي مي باشد و جهت   5
 .جلوگيري از عوارض مربوط به بي حركتي است

      

       .عالئم حياتي بيمار را كنترل مي كند  6
       .ار را به روش صحيح از تخت آويزان مي كندپاهاي بيم  7

پس از اين كه پاهاي او را آويزان نمود و مطمئن شد كه مشكل خاصي   8
 . اقدام به ايستادن بيمار مي كند ، ندارد و مي تواند وزن بدنش را تحمل كند

      

       .به وي كمك مي كند كه دمپايي يا كفش راحتي بپوشد  9

 از كمربند مخصوص راه انداختن براي بيمار استفاده اگر تصميم دارد كه  10
 .كند آن را آماده مي كند

      

مراقب است كه دمپايي و لوله هاي درن ها يا هر چيز ديگري دور پاهاي   11
 .بيمار نپيچد

      

 پاهاي او را  در صورتي كه بيمار هوشيار و داراي قدرت كافي مي باشد،  12
 .ر مي دهدمستقيم و صاف روي كف زمين قرا

      

       .اجازه مي دهد كه بيمار به تنهايي بايستد  13
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       .يك دست خود را زير بغل او قرار مي دهد هنگامي كه بيمار ايستاد،  14
       ).جهت جلوگيري از سقوط بيمار( دست ديگر خود را دور كمر وي حلقه مي كند   15
        .كمك مي كند كه كامالً صاف بايستد  16

به اطراف نگاه كند نه به ، )جهت حفظ تعادل(ا تشويق مي كند كه بيمار ر  17
   .زمين

      

 وي  را به  در صورتي كه بيمار دچار مشكل شد و نياز به كمك داشت،  18
  .سمت خود برگردانده و زانوهايش را دو طرف بيمار مي گذارد

      

        .زانوهاي خود را خم مي كند  19
        .ار حلقه مي كندبازوهاي خود را دور كمر بيم  20
        .بازوهاي بيمار را گرفته و او را  به سمت تخت مي كشد  21

اين ( زانوها را راست مي كند و بيمار را با يك پوزيشن مناسب مي كشد   22
  ).تكنيك از وارد شدن صدمه به كمر جلوگيري مي كند

      

        .بيمار را روي تخت مي خواباند تا استراحت كند  23
        . حياتي او را كنترل مي كندعالئم  24

 مجدداً تكنيك را تكرار و كمك مي كند  در صورتي كه بيمار آمادگي داشت،  25
  .تا بيمار بايستد

      

        .كليه مشاهدات، يافته ها و مشكالت پيش آمده و اقدامات انجام شده را ثبت مي كند  26
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 :                                                                                              تاريخ: نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

  :                                                                 شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  )با يك پرستار و يا دو پرستار(  كمك به مددجو در راه رفتن :نوع فعاليت
  :  اهداف

   تأمين ايمني راه رفتن -1
  ز افتادن يا آسيب مددجو  جلوگيري ا-2
 پيشگيري از بروز و پيشرفت عوارض مربوط به بي حركتي بعد از اعمال جراحي و استراحت طوالني -3

  در بستر
   :وسايل مورد نياز

   كمربند مخصوص راه رفتن–دمپايي يا كفش راحتي 
   بهيار–پرستار : عامل انجام كار

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار  ديف 
        .دستور پزشك را مبني بر راه رفتن بيمار بررسي مي كند  1
       .دست هاي خود را مي شويد  2
        .وسايل مورد نياز را آماده مي كند  3

با بيمار ارتباط برقرار كرده و هدف و لزوم تحرك و مراحل انجام   4
  .پروسيجر را به وي توضيح مي دهد

      

       .عالم حياتي مددجو را كنترل مي كند  5
       .تخت را در پايين ترين وضعيت قرار مي دهد  6
       .كمك مي كند تا مددجو در يك طرف تخت بنشيند  7
       .پروسيجر مربوط به آويزان كردن پاها و نشستن مددجو در تخت را انجام مي دهد  8
       .مددجو را از نظر وجود سرگيجه و حالت ضعف بررسي مي كند  9

 امنيت و راحتي كند اجازه مي دهد كه بيمار در همين تا زماني كه احساس  10
 .وضعيت بماند

      

       .لباس بلند و كفش به مددجو مي پوشاند  11
  : پرستار1در روش 

       ).استفاده از آن اختياري مي باشد( كمربند راه رفتن را اطراف كمر مددجو مي بندد  13
       .يردكمك مي كند تا مددجو در وضعيت ايستاده قرار گ  14
       .تعادل وي را بررسي مي كند  15

  : پرستار 2در روش 
      به مددجو كمك مي كند تا در وضعيت ايستاده قرار گيرد در حالي كه در   17
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 .هر طرف وي يك پرستار قرار دارد

استفاده ( يك پرستار كمربند راه رفتن را براي حمايت از مددجو مي گيرد   18
 ).از كمربند اختياري است

      

       .پرستار ديگر وسايل را آماده و حمل مي كند  19
       .آهسته و همراه با مددجو راه مي رود  20
        .قدرت و تعادل مددجو را بررسي مي كند  21
        .در صورت عدم تعادل او را به تخت منتقل مي كند  22

در صورتي كه تصميم مي گيرد بيمار را روي صندلي بنشاند، او را پشت   23
  .به صندلي قرار مي دهد

      

        .مطمئن مي شود كه صندلي محكم و ثابت باشد  24
        .خودش را روبروي صندلي و بيمار قرارمي دهد  25
        .پس از كمي نشستن و بهبود وضعيت بيمار، دوباره اقدام به انجام پروسيجر مي كند  26
        .پاهاي بيمار را صاف روي كف زمين قرار مي دهد  27
        .هايش را دور شانه يا كمر وي حلقه كند اجازه مي دهد مددجو دست  28
        .پشت مددجو قرار مي گيرد  29
        .وي را از طريق كمربند ياگرفتن كمر مورد حمايت قرار مي دهد  30
        .همراه بيمار راه مي رود  31
        .پس از چند قدم راه رفتن قدرت و تعادل وي را بررسي مي كند  32

در صورتي كه مددجو به تنهايي قادر به راه رفتن باشد، در كنار او   33
  .ايستد و آهسته پشت سر او قرار مي گيرد مي

      

        .به مددجو مي گويد كه به جاي نگاه كردن به پاهايش به جلو نگاه كند  34

اگر يك سمت بدن مددجو ضعف دارد، به سمت مبتال مي ايستد و يك بازويش را   35
  .ر وي حلقه مي كنددور كم

      

با بيمار ارتباط برقرار مي كند و به صورت كالمي و عملي به وي نشان   36
  .مي دهد كه چگونه راه برود

      

در صورتي كه مددجو احساس ضعف و سرگيجه دارد او را روي صندلي   37
  .مي نشاند و سپس به تخت منتقل مي كند

      

ست، يك پايش را جلوي پاي ديگر و در صورتي كه مددجو در حال افتادن ا  38
  .دور از هم قرار مي دهد

      

        .درحالي كه سر را حمايت مي كند، وي را روي زمين قرار مي دهد  39
        .بيمار را با روش صحيح به تخت منتقل مي كند  40
        .عاليم حياتي او را كنترل مي كند  41

مشكالت پيش آمده و  (كليه مشاهدات و يافته هاي خود را ثبت مي كند  42
  ).اقدامات انجام شده
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                              شيفت:                                                                  نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  ار  به منظور خروج از بستر  آويزان كردن پاهاي بيم:نوع فعاليت
  :اهداف

 يا صندلي چرخدار و راه رفتن بيمار  به منظور نشستن روي تخت، صندلي شروع خروج بيمار از بستر
  داخل اتاق 

   :وسايل مورد نياز
  دمپايي يا كفش راحت   -  زير پايي -  ميزكنار تخت -زيردست

   بهيار–پرستار : عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  كارمراحل انجام  رديف
        . دستور پزشك را مبني بر شروع خروج بيمار از بستر بررسي مي كند  1
       . دست هاي خود را مي شويد  2
        . وسايل مورد نياز را آماده مي كند  3
        . علت و مراحل خروج از بستر را به بيمار توضيح مي دهد  4
       . دارداز بيمار مي پرسد كه درد يا احساس ضعف   5
       .  يك مسكن به بيمار تزريق مي كند در صورت داشتن درد يا ضعف ،  6
       .  دقيقه جهت اثر بخشي دارو صبر مي كند60-30  7

 سرگيجه و  تا متوجه افت فشار خون،كند  م حياتي بيمار را كنترل ميعالي  8
 .يا ضعف بيمار بشود

      

 به او  كند،   برش جراحي ميدر صورتي كه بيمار احساس درد در ناحية  9
 . آموزش مي دهد كه دست خود را روي پانسمان محل برش قرار دهد

      

       .كرده و بيرون مي برد  جمع جهت جلوگيري از سقوط وسايل اطراف بيمار را   10
       . چرخ هاي تخت را قفل مي كند  11
       . تخت بيمار را به حالت افقي درمي آورد  12
       . به پهلو قرار مي دهدبيمار را   13
       . صورت بيمار را به طرف خودش مي گرداند  14
       . كفش هاي بيمار را به كنار تخت مي اورد  15
       . هاي او را مي گيرد شانه  16
      . پاهايش را آن قدر از هم بازمي كند كه يك قاعدة  پهن جهت حمايت بسازد  17
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      . اش به تخت وارد كند از طريق پاهاي خم شدهاز بيمار مي خواهد كه وزنش را   18
        ) .جهت سهولت بلند شدن بيمار (  درجه باال مي اورد 45سرتخت را   19

20  

  :كند در صورتي كه بيمار نمي تواند از اين روش استفاده كند از اين متد استفاده مي
  . هم زمان به وي جهت نشستن روي تخت كمك مي كند- الف
ري از وارد آمدن فشار به پشت و هل دادن بيمار ،او را با  جهت پيشگي-ب

  ).نه فقط با بازوهايش( تمام بدن خود باال مي اورد 

      

        . در صورت لزوم ازهمكارش كمك مي خواهد  21

باشد ،  صورتش به سمت وي است و  تا زماني كه بيمار در كنار تخت مي  22
  . مراقب سقوط او از تخت مي باشد

      

  مانند غش،(هاي هيپوتانسيون ارتوستاتيك توجه مي كند  ه عاليم و نشانهب  23
  ...). سرگيجه، سياهي رفتن چشم و

      

در صورت وجود هر يك از عالئم فوق، ضربان نبض و فشار خون بيمار   24
  . را كنترل مي كند

      

 ضربه در دقيقه نسبت به قبل از 20در صورتي كه ضربان نبض بيش از   25
  .  اجازه مي دهد كه بيمار استراحت كند تكنيك افزايش دارد،شروع 

      

        .  تكرار مي كند13 تكنيك را از بند  پس از اين كه بيمار استراحت كرد،  26
        . پاهاي بيمار را از تخت آويزان مي كند  27
        . دمپايي يا كفش راحتي به پاهاي بيمار مي پوشاند  28

 ميزكنار تخت را جلوي وي قرار مي  شگيري از سقوط وي،جهت حمايت بيمار و پي  29
  . دهد

      

        . يك عدد بالش روي ميز و زير دستان بيمار مي گذارد  30

31  

  : بيمار را ارزيابي مي كند و وضعيت وي را ثبت مي كند
  الف ـ نوع و تاريخ و زمان خروج از بستر 

  ب ـ در صورت كمك گرفتن نام همكار خود 
ان تكنيك و مشكالت احتمالي و مراقبت هاي پرستاري انجام ج ـ طول زم

  شده 
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                      شيفت:                                          نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  انجام انماي تميز كننده : تنوع فعالي
  :  اهداف

   آماده كردن بيمار جهت جراحي -1
  هاي ناحيه كمر و لگن   آماده كردن بيمار براي گرفتن گرافي-2

  :وسايل مورد نياز
ـ  )  18 تا12، اطفال 30 تا 22بزرگساالن ( لوله ركتال در اندازه مناسب   - ظرف محلول انما همراه با كالمپ

 دستكش يك بار مصرف ـ رسيور ـ پايه سرم ـ لگن ـمحلول انما  ـ مشمع زير بيمار  ـ گاز ـژل لوبريكانت 
   ظرف مدفوع -ـ ملحفه) ليتر از محلول گرم شده  ميلي1000 تا 500  ً معموال( با حجم مورد نظر 

   پرستار :عامل انجام كار
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

        . ضيح مي دهدروش كار را به بيمار تو  1
       . دستور پزشك را بازبيني مي كند  2
        . وسايل مورد نظر را حاضر مي كند  3
        . محيط امن و خلوت را براي بيمار فراهم مي كند  4
       . ها را شسته و دستكش مي پوشد دست  5

 به طوري كه زانوي راست او خميده  بيمار را به پهلوي چپ خوابانده ،  6
 .باشد 

      

       . مشمع را زير بيمار پهن مي كند  7
      . بيمار را توسط ملحفه مي پوشاند به طوري كه  فقط ناحيه ركتال باز باشد  8

ظرف مدفوع را در دسترس بيمار قرار داده و در صورتي كه اجازه حركت   9
  .دارد وي را به دستشويي هدايت مي كند

      

       . محلول گرم شده انما را حاضر مي كند  10
       .  سوند ركتال را به لوله آن وصل مي كند ظرف انما را از پايه سرم آويزان كرده ،  11

كالمپ را باز مي كند تا محلول درون لوله و سوند جريان يابد و هواي داخل آن تخليه   12
 . شود

      

       .  لوله را كالمپ مي كند مجدداً  13

 سانتي متر به ژل لوبريكانت 10تا  5/7انتهاي سوندركتال را به ميزان   14
 . كند آغشته مي
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 ناحيه آنوس را مشاهده  به آرامي دو طرف باتكس را از هم جدا كرده،  15
  . كند مي

      

از بيمار مي خواهد به آرامي از راه دهان نفس كشيده و خود را ريلكس   16
  . كند

      

17  
 10 تا 5/7رگساالن در بز( لوله ركتال را به نرمي وارد ركتوم مي كند

 5/3 تا 5/2متر ـ در شير خوران   سانتي5/7 تا 5متر ـ در اطفال  سانتي
  ).متر  سانتي

      

كاتتر را تا پايان كاربا دست در محل نگه مي دارد تا از خارج شدن آن جلوگيري   18
  . شود

      

در حالي كه ظرف انما هم سطح هيپ بيمار قرار داده شده، كالمپ را باز   19
  . ي كند تا مايع به آرامي جريان يابدم

      

30  
به تدريج ظرف انما را از سطح هيپ باال برده، براي انماي آهسته به ميزان 

 سانتي متر و در نوزادان 45 سانتي متر و براي انماي سريع به ميزان 30
  .  ظرف را باالتر از هيپ قرار مي دهد متر ،  سانتي5/7به ميزان 

      

        ).  دقيقه10انماي يك ليتر به مدت ( نما بستگي به حجم محلول دارد مدت زمان ا  31
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                                     شيفت:                           نام بخش
  :يابامضاء و مهر نظام پرستاري ارزش:                                                                نام عامل انجام كار

    )كيسه يخ(به كارگيري سرماي خشك : نوع فعاليت
  : اهداف

  تسكين سردردهاي ناشي از انبساط عروق-1
   پيشگيري از تورم بافت ها بالفاصله پس ازجراحي يا صدمه-2
  كاهش يا قطع خونريزي به دنبال صدمه يا جراحي  پيشگيري ،-3
  كاهش درد مفصلي ناشي از تجمع مايع-4

  : وسايل مورد نياز
اي    پارچه- حوله يا باند - رويه مخصوص كيسه يخ  -  كيسه يخ -ظرف محتوي تكه هاي يخ خردشده 

   سنجاق قفلي يا نوار چسب-جهت خشك كردن كيسه يخ 
    بهيار-پرستار  :عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

        .دستور پزشك را به دقت كنترل مي كند  1

2  

آماده ) تريتمنت(يخ را مطابق با دستورات زير  در اتاق پانسمان كيسه 
  .مي كند

3  - الف
2تا    2/

دقت مي كند كه . كيسه را پر از خرده هاي يخ مي كند  1/
درصورت لزوم آن ها را در كاسه آبي . اطراف خرده هاي يخ تيز نباشد

  .ريخته فوراً خارج  مي كند تا تيزي يخ ها از بين برود
با دست روي آن فشار مي آورد  ه را روي سطح صافي قرارداده، كيس-ب

  .تا هواي داخل آن خارج شود، سپس در كيسه را مي بندد 
براي اين منظور آن را .  كيسه يخ را از نظر نشت آب امتحان مي كند–ج 

  .وارونه  مي كند
  .سپس در پوشش مخصوص قرار مي دهد  كيسه را خشك كرده ،-د

      

 به اتاق بيمار  مي برد و در صورت لزوم روند كاررا براي كيسه يخ را  3
  .بيمار شرح مي دهد

      

        . بيمار رادر وضعيت راحتي قرار مي دهد  4
        .عضو مورد درمان را از زير پوشش ها خارج مي كند  5
        .محل مورد نظر را بررسي مي كند  6
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        .كيسه را در محل دستور داده شده قرار  مي دهد  7

كيسه را با استفاده از باند يا حوله ، سنجاق قفلي يا نوار چسب ثابت مي   8
  .كند

      

        .به منظور پيشگيري از احساس لرز، بيمار را با پتو مي پوشاند  9
        . دقيقه در محل قرار نمي دهد30كيسه يخ را معموال در يك نوبت بيش از   10

ظر عالئم ناراحتي، واكنش هاي  دقيقه از ن5-10بيمار را به فواصل هر   11
  . لكه هاي رنگي پوست كنترل مي كند پوستي شامل رنگ پريدگي و 

      

        .در زمان مقرر كيسه يخ را برمي دارد  12

توجه الزم را از آن ها به عمل  وسايل را به محل مربوطه بر گردانيده و   13
  .مي آورد

      

14  
كات مورد بررسي و مداخالت مشاهدات و اطالعات خود را در رابطه با ن

روش ومحل مورد معالجه در پرونده بيمار ثبت  انجام شده شامل هدف ،
  .مي كند

      

        .دستور پزشك را به دقت كنترل مي كند  15
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                             :                                 تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                                   :                             نام عامل انجام كار

  ) كيسه آب گرم( به كارگيري گرماي خشك :نوع فعاليت
  : اهداف

  گرم كردن بخشي از بدن-1
  آرامش و خواب برقراري راحتي ، -2
   افزايش گردش خون و تسريع بهبودي -3
   كاهش درد عضالني  –4

  : وسايل مورد نياز
اي جهت    پارچه-  دماسنج آب -  ظرف محتوي آب گرم- رويه مخصوص كيسه آب گرم -يسه آب گرم ك

  خشك كردن كيسه آب گرم 
   بهيار– پرستار :عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

        .دستور پزشك را به دقت كنترل مي كند  1

مورد ... م، قرمزي، خراشيدگي ومحل مورد معالجه را از نظر عدم وجود زخ  2
  .مشاهده قرار مي دهد

      

3  

  .آماده مي كند) تريتمنت(كيسه آب گرم را مطابق دستورات زير در اتاق پانسمان
  . قبل از پر كردن كيسه آب گرم از نظر محكم بودن و نشت آب كنترل مي كند

  .  با دماسنج مخصوص آب، درجه حرارت آب را اندازه مي گيرد-ب
 درجه حرارت كيسه  رصورتي كه دماسنج مخصوص آب وجود ندارد، د-ج

با قرار دادن روي قسمت داخلي مچ دست امتحان مي  را پس از پركردن،
  ).كيسه آب گرم بايد نسبتا داغ باشد ولي بدن را نسوزاند(كند 

در موقع .  كيسه آب گرم را تا دو سوم حجم از آب گرم پر مي كند-د
  .  سطح صافي قرار مي دهدريختن آب كيسه را روي

با يك دست دهانه كيسه را روي   براي خارج كردن هواي درون كيسه ،-   ه
دست مخالف بدن قرارداده به آهستگي پايين مي آورد و با  سطح صافي،

ديگر به آرامي روي بدنه كيسه فشار وارد مي كند به طوري كه آب به طرف دهانه 
   . در كيسه را مي بنددبعد.كيسه بيايد و هواي آن خارج شود

 كيسه را وارونه مي كند تا مطمئن شود كه در آن خوب بسته شده -و
  .كيسه را خوب خشك مي كند و در پوشش آن قرار مي دهد. باشد
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        . كند در صورت لزوم او را از اقدام مورد نظر مطلع مي كيسه را به اتاق بيمار برده،   4

5  
 كنار زده و كيسه را در محل دستور پوشش هاي محل مورد معالجه را

المقدور  دقت مي كند كه دهانه كيسه آب گرم  حتي(داده شده قرار مي دهد
  ).دوراز بدن بيمار باشد

      

        .كيسه آب گرم را در محل ثابت نگه مي دارد در صورت لزوم با استفاده ازبالش،  6

سوزش، واكنش  درد،(  دقيقه، جهت بررسي شكايات بيمار5- 10در فواصل   7
  . به اوسر مي زند) پوستي

      

در صورت وجود درد، تورم و يا قرمزي بيش از حد، كيسه آب گرم را   8
  .برداشته و موارد را گزارش مي كند

      

        .  دقيقه از محل برمي دارد30-45كيسه آب گرم را پس از   9
        .ها به عمل مي آوردوسايل را به محل مربوطه بر گردانيده و توجه الزم را از آن   10

ت انجام شده شامل اطالعات خود را در رابطه با نكات مورد بررسي و مداخال  11
  . محل مورد معالجه در پرونده بيمار يادداشت مي كندروش و هدف، زمان،

      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                                                                                                                                                                                    چك ليست استانداردهاي خدمات پرستاري

 

96

 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                 كارنام عامل انجام

 كنترل جذب و دفع مايعات: نوع فعاليت 

   :اهداف 
   بررسي تعادل مايعات بدن -1
  بررسي ميزان مايعات دريافتي بيمار  برحسب نياز بدن وي -2

 يافتي كمتر از حد نياز  بررسي ميزان مايعات در-3

  بررسي الگوهاي دفع ادرار و عملكرد كليوي -4

  بررسي ميزان مايعات دريافتي بيش از حد نياز -5

   بررسي اثربخشي داروها نظير مدرها-6
   كمك بهيار– بهيار –پرستار : عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

ازه گيري مايعات دريافتي و دفعي توضيح به بيمار در مورد لزوم اند  1
 .دهد مي

      

       .ضرورت استفاده از لگن يا لوله ادرار را به وي يادآوري مي كند  2
       .نحوه اندازه گيري مايعات خوراكي را به بيمار آموزش مي دهد  3

با توافق بيمار برنامه اي منظم جهت دريافت مقدار معين مايعات تنظيم مي   4
  .كند

      

5  
به بيمار تأكيد مي كند، نيمي از كل حجم مايعات دريافتي را در شيفت صبح 

عصر بيشتر از ( و نيمه ديگر را در شيفت هاي عصر و شب مصرف كند 
 ).شب

      

6  

  :مايعات دريافتي را به روش زير اندازه گيري مي كند
 نوع مايعات دريافتي و زمان آن را در برگه جذب و دفع يادداشت –الف 

   ).…آب، شير، چاي و ( ي كند م
 . كليه مايعات وريدي شامل خون و سرم را نيز يادداشت مي كند–ب 

      

7  

  :مايعات دفعي بيمار را نيز به روش زير اندازه گيري مي كند
 پس از هر بار دفع ادرار، آن را در ظرف مدرجي ريخته و پس از - الف

  .اندازه گيري يادداشت مي كند
عي از قبيل استفراغ، مدفوع آبكي را نيز در برگه  ساير مواد دف–ب 
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  .مخصوص يادداشت مي كند
 در صورت بي اختياري بيمار يا تعريق شديد، مقدار مايع دفع شده را -پ

 سي سي 500 – 700در بزرگساالن ( به صورت تخميني يادداشت مي كند 
 ). سي سي 100 – 300در اطفال 

يعات دريافتي و دفعي را محاسبه و در پايان هر شيفت مقدار كل ما  8
 .يادداشت مي كند

      

برنامه مراقبت از بيمار را با كمك پرستاران ديگر طوري تنظيم مي كند كه   9
 .از دريافت كافي مايعات و دفع مناسب اطمينان حاصل كند

      

       . يافته ها، مشاهدات و اقدامات خود را ثبت مي كند  10
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 :                                                             تاريخ:                                  ام مركز آموزشي درماني يا بيمارستانن

                                      :                             شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

   كشيدن بخيه:نوع فعاليت
  : وسايل مورد نياز 

 گاز و -  نوار چسب -  قيچي بخيه استريل-سمان استريل   ست پان-دستكش استريل و يك بار مصرف 
   ماده ضدعفوني كننده -پد استريل 

   پرستار:عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        .دستور پزشك را چك مي كند  1
        .بيمار را از نظر آلرژي به چسب و محلول بتادين بررسي مي كند  2
        تي را براي بيمار فراهم  مي كند وه انجام كار محيط خلوپس از توضيح نح  3
        .نور محيط مناسب باشد  4

بيمار را در وضعيت راحتي قرار داده مشمع و رويه را در زير محل بخيه   5
  .شده قرار مي دهد

      

        .دست ها را مي شويد  6
        .پانسمان را بر مي دارد   7

بررسي مي ) موارد غيرطبيعي (و ترشحات  زخم بيمار را از نظر عفونت   8
  .كند

      

        . دست ها را مي شويد  9
        .محيط استريل براي بيمار فراهم مي كند  10
        .پگ پانسمان را به روش استريل باز مي كند  11

پس از پوشيدن دستكش استريل ،خط بخيه را با محلول ضد عفوني تميز   12
  .مي كند 

      

        .ل سالين مي شويدمحل را با نرما  13

14  
براي برداشتن بخيه ها به طور يك در ميان ، بخيه هاي سوم ، پنجم ، هفتم 

را بر مي دارد و در صورتي كه الزم بود كليه بخيه ها را همزمان . . . و   
  .بر مي دارد 

      

15  
در صورتي كه بخيه ها از نوع منقطع ساده باشد ،بخيه را در محل گره با 

يرد و نوك گرد قيچي را در زير بخيه نزديك به پوست در نقطه پنس مي گ
  .مقابل گره بخيه وارد مي كند و سپس بخيه را مي چيند 
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مجدداً خط بخيه را با محلول ضد عفوني تميز كرده و پانسمان كوچك   16
  .وسبكي با استفاده از يك يا دو گاز استريل در محل قرار مي دهد 

      

17  

سمت كوچكي از خط بخيه التيام نيافته است از چسب در صورتي كه ق
  :مي كند اي استريل يا تنسوپالست به روش زير استفاده  پروانه
  .  چسب را به يك طرف بخيه مي چسباند- الف
 . مي دهد هاي زخم را به هم فشار   لبه-ب

  .  سمت ديگر چسب را به طرف ديگربخيه مي چسباند-ج

      

ز خط بخيه التيام نيافته است، گاز استريل را روي چنان چه قسمت بزرگي ا  18
  . مي دهد  به سرپرستار يا پزشك اطالع  آن قرار مي دهد و فوراً

      

        .ها را در مي آورد  دستكش  19
        .  بيمار را در وضعيت راحتي قرار مي دهد  20

ها و تحمل بيمار نسبت به انجام  ساعت و تاريخ انجام كار، ظاهر بخيه  21
  .پروسيجر را ثبت مي كند
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  استفاده از بالش دوركننده:  نوع فعاليت
  :  هدف

  پيشگيري از چرخش سر فمور به جهت داخل 
  :وسايل مورد نياز

  بالش دور كننده 
   بهيار  –پرستار : عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

        . دست هاي خود را مي شويد  1
       . بالش را در اندازه مناسب انتخاب مي كند  2
        . ح مي دهدمراحل انجام تكنيك را به بيمار توضي  3
        . بيمار را در وضعيت خوابيده به پشت قرار مي دهد  4
       . بالش را بين پاهاي وي قرار مي دهد  5

 به طوري كه با تمام طول پاهاي او در تماس  آن را به اطراف دو كشالة ران مي لغزاند،  6
 .باشد

      

       . قسمت باالي هر دو پا را در كنار بالش قرار مي دهد  7
       ).جهت پيشگيري از ليز خوردن بالش( بندهاي بالش را مي بندد   8

هاي تحتاني بيمار را از نظر وجود نبض و عدم سيانوز و رنگ  اندام  9
  . پريدگي و سردي ارزيابي مي كند

      

       . در صورت وجود هر يك از عالئم فوق بندها را كمي شل مي كند  10
       . هاي خود را مي شويد دست  11

12  

  :ي خود را ثبت مي كندها كليه مشاهدات و يافته
  الف ـ  نوع وسيله و اندازه انتخابي 

  ب ـ تاريخ و زمان شروع استفاده از وسيله 
 ج ـ مشكالت به وجود آمده و اقدامات انجام شده 
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                                                           :   تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  استفاده از رول تروكانتر : نوع فعاليت 
   :هدف

  پيشگيري از چرخش سرفمور به خارج
  : وسايل مورد نياز

   تميز رول شده  يا مالفة/ ياپتوي كوچك رول شده ورول تروكانتر 
   بهيار - پرستار :ل انجام كارعام

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

        . دست هاي خود را مي شويد  1
       . مراحل انجام كار را به وي توضيح مي دهد  2
        .دو عدد رول تروكانتر انتخاب مي كند  3

ي  دو عدد پتو يا ملحفه را رول م در صورتي كه رول تروكانتر موجود نباشد ،  4
  . كند

      

يك رول را در طول خارجي ران قرار مي دهد به طوري كه از خارايلياك   5
 . شروع و به وسط ران خاتمه يابد

      

سپس رول بعدي را به همان ترتيب در طول خارجي ران بعدي قرار مي   6
 . دهد

      

جهت ( اطمينان پيدا مي كند كه هر دو رول دورتر از زانو قرار گرفته باشند   7
 ) .شود پيشگيري از فشردگي عصب پرونئال كه منجر به افتادگي پامي

      

 چند  اگر از رول هاي درست شده از پتو يا ملحفه استفاده مي كند،  8
 .متر آن را رول نشده زير ران هاي بيمار قرار مي دهد سانتي

      

        .بيمار را ارزيابي مي كند و از وضعيت مناسب وي مطمئن مي شود  9
       . ست هاي خود را مي شويدد  10

11  
  :هاي خود را ثبت مي كند كليه مشاهدات و يافته

  الف ـ تاريخ و زمان گذاشتن رول تروكانتر
 ب ـ مشكالت احتمالي پيش آمده واقدامات انجام شده 
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                                                    :          تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                                                          :      نام عامل انجام كار

   استفاده از رول دست  :نوع فعاليت
  : هدف

  پيشگيري از انقباض دست 
  :وسايل مورد نياز

   چسب ضد حساسيت - گاز در صورت نياز  -دو عدد رول دست 
   بهيار -پرستار : عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

        . دست هاي خود را مي شويد  1
       . دو عدد رول دست را آماده مي كند  2

درصورت عدم وجود رول دست با چند عدد گاز يا پارچه تميز دو   3
  . عدد رول درست مي كند

      

با بيمار ارتباط برقرار مي كند و مراحل انجام كار را به وي   4
  . ح مي دهدتوضي

      

       . علت و لزوم استفاده از وسيله را به بيمار توضيح مي دهد  5
       . رول را داخل دست بيمار قرار مي دهد  6
       . بند آن را مي بندد  7

كند،  آن را   يا پارچه رول شده استفاده مي در صورتي كه از گاز،  8
 . با چسب ضد حساسيت ثابت مي كند

      

        . در دست ديگر قرار مي دهدرول بعدي را   9

انگشتان را از نظر تغيير رنگ و يا سردي و عدم وجود نبض   10
 . بررسي مي كند

      

 هر يك از عالئم فوق بند يا چسب ضد حساسيت را  در صورت مشاهدة  11
 . كمي شل مي كند

      

       . دست هاي خود را مي شويد  12
       .  ساعت رول دست را باز مي كند4هر   13

14  

  : هاي خود را ثبت مي كند كليه مشاهدات و يافته
  الف ـ زمان و تاريخ استفاده از رول دست 

هاي حاصل از ارزيابي، مشكالت احتمالي و  ب ـ  كليه مشاهدات و يافته
 اقدامات پرستاري 
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                                                          :    تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                                                                :نام عامل انجام كار

  3) وضعيت بهبودي(  دادن وضعيت به بيمار :نوع فعاليت
  : اهداف

   حفظ آسايش بيمار -1
  راه هوايي باز   برقراري و ابقاء-2

  پاك كردن راه هوايي و خروج ترشحات -3

   يري از آسپيراسيون و بازگشت مجدد مواد ترشحي به حلق و انسداد راه هوايي جلوگ-4
   بهيار  –پرستار : عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

        . بيمار را از نظر وقوع صدمه به نخاع گردني بررسي مي كند  1
       .بيمار را به يك پهلو مي چرخاند  2

ز آرنج خم كرده و به سمت باال روي زمين دست زيرين را ا  3
 . قرارمي دهد

      

        .ها مي گذارد دست روئي را از آرنج خم كرده و زير گونه  4

 خم مي كند به طوري كه  پاي رويي را از ناحيه لگن و زانو كامالً  5
 . زانوي آن روي زمين قرار گيرد

      

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

                                           
3 -Recovery position 
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 :                                                                                               تاريخ:نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

   :                                                                شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  4) قراردادن بيمار در وضعيت يك طرفه نيمه به روي شكم( وضعيت دادن به بيمار : نوع فعاليت
  : اهداف

  به بيمار و پيشگيري از صدمه پوستي  تغيير وضعيت دادن -1
  برقراري آسايش بيمار -2

  تسهيل در خروج ترشحات از دهان و پيشگيري از آسپيراسيون -3

  هاي تشخيصي ـ درماني   انجام برخي از فعاليت-4
  :وسايل مورد نياز

    دستكش يك بار مصرف -  كيسه شن يا حوله، ملحفه تا شده - عدد بالش كوچك6
   كمك بهيار - بهيار   - پرستار :م كارعامل انجا

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

        . دست ها را مي شويد  1
       . دستكش يك بار مصرف مي پوشد  2
      . اگر بيمار هوشيار است در مورد مراقبت مورد نظر به او توضيح مي دهد  3
         .كنار تخت مي ايستد و نرده حفاظ را پايين مي كشد  4

دست هاي بيمار را به صورت ضربدر روي سينه او قرار مي دهد   5
 ).تربه وي دست دورتر روي دست نزديك( 

      

پاي دورتر روي پاي (پاهاي بيمار را به صورت ضربدر   6
 . قرار مي دهد) تربه وي  نزديك

      

       . طوري مي ايستد كه مقابل مركز بدن بيمار باشد  7
        .م جدا و يك پا جلوتر را از ديگري قرار مي دهدپاها را كمي از ه  8

عضالت سريني و شكم خود را محكم مي گيرد و زانوها را كمي   9
  .خم مي كند

      

دست هاي خود را روي شانه و لگن دورتر بيمار گذاشته و او را   10
 . به طرف خود مي چرخاند تا به پهلو قرار گيرد

      

      . ها و وسايل متصل به او است قب لولههنگام حركت دادن بيمار مرا  11
       . وزن بيمار را روي سطح قدامي شانه و لگن قرار مي دهد  12
       . دست زيرين  بيمار را به طرف پشت قرار مي دهد  13

                                           
١ .semi prone position 
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 در ناحيه لگن و زانو خم مي كند و تا خط كمر  پاي رويي را كامالً  14
 . باال مي اورد

      

       . يه شانه و آرنج خم مي كنددست رويي را از ناح  15
       .پاي زيرين را به ميزان كمتري در ناحيه لگن و زانو خم مي كند  16

17  

از وسايل كمكي جهت قراردادن بيمار در وضعيت مناسب استفاده 
  . مي كند

  . ـ  يك بالش كوچك زير سر بيمار قرار مي دهد
قاني و ـ يك بالش در فضاي بين قفسه سينه و شكم و بازوي فو

  . تشك قرار مي دهد
ـ يك يا دو بالش در فضاي بين قفسه سينه و شكم و بازوي 

  . فوقاني و تشك قرار مي دهد
ـ يك يا دو بالش در فضاي بين شكم و لگن و ران فوقاني و تشك 

  . قرار مي دهد
 فاصله مفاصل شانه از يكديگر و  ـ در هنگام وضعيت دادن،

  .  ميزان تنظيم مي كندمفاصل لگن از يكديگر را به يك
 با استفاده از كيسه شن در كف پاي بيمار از افتادگي آن -

 . جلوگيري مي كند

      

        .هايش را مي شويد دست  18
        . اقدامات و مشاهدات خود را در پرونده بيمار ثبت مي كند  19

موارد غير طبيعي را به پزشك معالج يا پرستار مسوول گزارش   20
  .مي كند
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

                                                    :               شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  )بيدهقراردادن در وضعيت به پهلو خوا( وضعيت دادن به بيمار :  نوع فعاليت
  : اهداف

   برقراري آسايش بيمار -1
   تغيير وضعيت دادن به بيمار و رفع صدمه احتمالي پوست -2
  هاي تشخيصي يا درماني   انجام برخي از فعاليت-3

  :وسايل مورد نياز
  ف  دستكش يك بار مصر-در صورت لزوم   حوله يا ملحفه تا شده -پنج عدد بالش كوچك

   كمك بهيار  - بهيار   - پرستار :عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        .دست هاي خود را مي شويد  1
       . دستكش يك بار مصرف مي پوشد  2

اگر بيمار هوشيار است در مورد مراقبت مورد نظر به او توضيح   3
 . مي دهد

      

        . كنار تخت مي ايستد ونرده حفاظ را پايين مي كشد  4
      . اي بيمار را به صورت ضربدر روي سينه او قرار مي دهددست ه  5

پاي دورتر روي پاي ( پاهاي بيمار را به صورت ضربدر   6
 . قرار مي دهد) تر نزديك

      

       . طوري مي ايستد كه مقابل مركز بدن بيمار باشد  7
        .پاها را كمي از هم  جدا و يك پا جلوتر از ديگري قرار مي دهد  8

ت سريني و شكم خود را محكم مي گيرد و زانوها را كمي عضال  9
  .خم مي كند

      

دست هاي خود را روي شانه ولگن دورتر بيمار گذاشته و او را به   10
 . طرف خود مي چرخاند تا به پهلو قرار گيرد

      

ها و وسايل متصل به او  هنگام حركت دادن بيمار، مراقب  لوله  11
 . است

      

       . ها قرار مي دهد تر از خط شانه  كمي عقبخط باسن را  12
       . هر دو دست بيمار را جلوي سينه او قرار مي دهد  13
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14  

از وسايل كمكي جهت قراردادن بيمار در وضعيت مناسب استفاده 
  : كند مي

 يك بالش  را زير سر بيمار طوري قرار مي دهد كه سر و گردن در ـ 
  .راستاي مناسب با تنه قرار گيرند

ـ يك بالش زير بازوي فوقاني مي گذارد تا از چرخش و نزديك 
  . ها به هم جلوگيري كند شدن شانه

 يا تعدادي بالش را زير پاي رويي طوري قرار مي دهد تا پا به 2 ـ
  . موازات سطح تخت قرار گيرد

 . دهد ـ حوله يا ملحفه تا شده را در فاصله خالي ناحيه كمر قرار مي
ش طول پشت بيمار را در وضعيت به پهلو خوابيده ـ با كمك يك بال
 . ثابت نگه مي دارد

      

       . دست هاي خود را مي شويد و نرده حفاظ را باال مي كشد  15
       . اقدامات و مشاهدات خود را در پرونده بيمار ثبت مي كند  16

موارد غيرطبيعي را به پرستار مسوول و پزشك معالج گزارش   17
  .كند مي
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

                                                       :            شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  )شكم خوابيدهقرار دادن بيمار در وضعيت به (  وضعيت دادن به بيمار:نوع فعاليت
  : اهداف

   پيشگيري از خميدگي غيرطبيعي زانوها و مفاصل لگن -1
  تسهيل در خروج ترشحات -2

 . تغيير وضعيت دادن به بيمار و رفع صدمه احتمالي به پوست-3

 رساني   بهبود وضعيت اكسيژن -4

  هاي تشخيصي و درماني   انجام برخي از فعاليت-5
  :وسايل مورد نياز

   دستكش يك بار مصرف- سه عدد بالش
   كمك بهيار  - بهيار   -پرستار : عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

        . دست هاي خود را مي شويد  1
        . دستكش يك بار مصرف مي پوشد  2

 درمورد مراقبت مورد نظر به او توضيح  اگر بيمار هوشيار است،  3
  .مي دهد

      

4  

تجهيزات خاصي يا دستگاه تهويه مكانيكي به بيمار اگر ) الف 
 :متصل است

كنار تخت روبروي دستگاه مي ايستد و بيمار را به سمت خود و لبه  -
  . تخت مي كشد

 دست بيمار را كه دورتر از وي قرار دارد به باسن او - 
 .چسباند مي

) پاي نزديك تر روي پاي دورتر( پاهاي بيمار را به صورت ضربدر - 
 . ار مي دهدقر

مي رود و نرده حفاظ را ) كنار دستگاه( به سمت مقابل تخت -
  . پايين مي كشد

      

  :اگر وسيله خاصي به بيمار متصل نيست) ب   5
  .  كنار تخت مي ايستد و نرده حفاظ را پائين مي كشد-

      



  اقدامات عمومي/ ولفصل ا

 
109  

پاها كمي ازهم .  طوري مي ايستد كه مقابل مركز بدن بيمار باشد-
  . ز پاي ديگر باشدجدا و يك پا جلوتر ا

عضالت سريني و شكم خود را محكم كرده و زانوها را خم -
  .كند مي

 دست هاي خود را روي شانه و لگن دورتر بيمار گذاشته و او را -
  .به طرف خود مي چرخاند تا روي شكم بخوابد

ها و وسايل متصل به بيمار   هنگام چرخاندن بيمار مراقب لوله-
  .است

6  

كي جهت قرار دادن بيمار در وضعيت مناسب استفاده از وسايل كم
  : كند  مي

در (  سر بيمار را به يك طرف مي چرخاند  جهت خروج ترشحات،- 
  ). صورت نياز به خروج ترشحات

  .  زير سر بيمار بالش نمي گذارد-
 يك بالش كوچك زير شكم درست زير ديافراگم قرار مي دهد تا -

هاي  ايجاد فشار روي پستان تنفس و  سختي  انحناي كمر،از افزايش 
  .بيمار زن جلوگيري شود

      

       .   نرده حفاظ را باال مي كشد  7
        .دست هاي خود را مي شويد  8
       . اقدامات و مشاهدات خود را در پرونده بيمار ثبت مي كند  9

موارد غير طبيعي را به پزشك معالج و پرستار مسوول گزارش   10
  . مي كند
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

                                                 :                  شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  )ه پشتقراردادن بيمار در وضعيت خوابيده ب(  وضعيت دادن به بيمار: نوع فعاليت
  : اهداف

   تغيير وضعيت دادن به بيمار و رفع صدمه احتمالي به پوست-1
  فراهم كردن آسايش بيمار -2

  هاي تشخيصي و درماني   انجام برخي از فعاليت-3
  :وسايل مورد نياز

  وسايل حمايت - تخته كف پا -  دوعدد ملحفه لوله شده در صورت لزوم -شش عدد بالش برحسب نياز
    دستكش يك بار مصرف -در صورت لزوم ) لينت مچ ، اسپhand roll (از دست 

   بهيار–پرستار : عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        .دست هاي خود را مي شويد  1
       . دستكش يك بار مصرف مي پوشد  2
       .  دهداگر بيمار هوشيار است،  در مورد مراقبت مورد نظر به او توضيح مي  3
        . بيمار را به پشت مي خواباند  4

5  

  :از وسايل كمكي جهت قرار دادن بيمار در وضعيت مناسب استفاده مي كند
  . هاي بيمار قرار مي دهد الف ـ يك بالش كوچك زير سر و شانه

  . هاي لوله شده دركنار ران هاي بيمار قرار مي دهد  ملحفه ب ـ
اها در فاصله زانوها و مچ قرار  زير ساق پ بالش كوچك1-2ج ـ 

  . مي دهد
 ساعد و دست ها را   يا فلج بودن بيمار،عدم هوشياريد ـ در صورت 

  . روي يك بالش قرار مي دهد
ه ـ در صورتي كه بيمار مبتال به خميدگي غير طبيعي انگشتان و 

كوچك لوله شده داخل كف باشد از حوله يا ملحفه  مچ دست مي
 . ستفاده مي كندلينت مچ ادست و اسپ

      

       . نرده حفاظ را باال مي كشد  6
        . دست هاي خود را مي شويد  7
       . اقدامات و مشاهدات خود را در پرونده بيمار ثبت مي كند  8
        .موارد غيرطبيعي را به مسوول بخش و پزشك معالج گزارش مي كند  9
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 :                                                                                   تاريخ:            نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  )6 يا نيمه نشسته5قراردادن بيمار در حالت نشسته( وضعيت دادن به بيمار:نوع فعاليت
  

  : اهداف
   بهبود انبساط قفسه سينه و تهويه ريوي-1
   تغيير وضعيت بيمار و كمك به حفظ سالمت پوست -2
   فراهم كردن آسايش بيشتر براي بيمار -3
  )مثل خوردن غذا( زندگي  هاي روزمره  تسهيل در انجام برخي فعاليت-4
  هاي تشخيصي و درماني   انجام برخي از فعاليت-5

  :وسايل مورد نياز
    دستكش يك بار مصرف-  تخته كف پا -وله شده  ملحفه ل2 تا 1  - بالش كوچك برحسب نياز 6 تا 1

   كمك بهيار- بهيار   -پرستار : عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        .دست هاي خود را مي شويد  1
       .دستكش يك بار مصرف مي پوشد  2
       . درمورد مراقبت مورد نظر به او توضيح مي دهد  3

ردن تخت از بيمار مي خواهد زانوهاي خود را كمي قبل از باال آو  4
  .خم كند

      

       . باسن بيمار  را درست درمحل شكسته شدن تخت قرار مي دهد  5

6  
با توجه به تجويز پزشك سر تخت بيمار را در وضعيت نشسته 

يا نشسته )  درجه 40-45(، وضعيت نيمه نشسته ) درجه90-45(
 . باال مي اورد)  درجه 90(كامل 

      

7  

از وسايل كمكي جهت قرار دادن بيمار در وضعيت مناسب استفاده 
  : مي كند

  . ـ يك بالش كوچك زير سر بيمار قرار مي دهد
  . ـ يك بالش كوچك را در گودي كمر بيمار قرار مي دهد

ـ در صورت لزوم با قرار دادن ملحفه لوله شده در كنار ران ها از 
  .  مي كندچرخش آن ها به سمت خارج جلوگيري

      

                                           
5 - Fowler's- P. 
6 - Semi Fowler's- P. 
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  .  پاها از زانو به پائين قرارمي دهد ـ يك بالش كوچك زير  ساق
  . ـ از تخته كف پا براي جلوگيري از افتادگي پاها استفاده مي كند

هاي اضافي براي قرار دادن در  در بيماران ضعيف از بالش ـ 
اطراف دست ها و بازوها براي حفظ وضعيت مناسب بدن استفاده 

 . مي كند
       .دست هايش را مي شويد  8
       . اقدامات و مشاهدات خود را در پرونده بيمار ثبت مي كند  9

در صورت مشاهده موارد غيرطبيعي به پرستار مسوول يا پزشك   10
 . معالج گزارش مي دهد
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 :                                                                  تاريخ:                             نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                عامل انجام كارنام 

  گذاردن شياف مقعدي :نوع فعاليت

  : اهداف
  ) مانند شياف ملين( ايجاد تأثير موضعي دارو -1
گشاد كردن برونش بيمار و تسهيل تنفس، به مانند شياف آمينوفيلين به منظور (ايجاد تأثير عمومي دارو  -2

   )عنوان راهي جايگزين شونده در صورت وجود استفراغ يا ممنوع بودن مصرف دارو از راه دهان
  ايجاد اثرات ضد التهاب ، ضددرد وتب بر-3

  :وسايل مورد نياز
رت  ظرف آبگرم در صو- دستكش يك بار مصرف - رسيور - شياف دستور داده شده -كارت دارو 

  لگن   - مقدار كافي ماده لغزنده كننده محلول در آب روي دستمال كاغذي-لزوم 
   بهيار–پرستار : عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

       .كندمي كارت دارو را با كاردكس مطابقت    1
       .شياف دستور داده شده را از يخچال برمي دارد  2
       .يل موردنياز را به اتاق  مي بردشياف و ديگر وسا  3
       .بيمار را به روش صحيح شناسايي مي كند  4

بيمار را از اقدام مورد نظر مطلع مي كند و  خلوت او را فراهم   5
 .آورد مي

      

        .دست ها را مي شويد  6

از بيمار مي خواهد به پهلوي چپ خوابيده پاي رويي را كامالً خم   7
  .كند

      

هاي رويي بيمار را كنار  مي زند به طوري كه باسن بيمار  ملحفه  8
  .نمايان شود

      

        .دستكش مي پوشد  9
        .كند ميشياف را از درون پوشش آن خارج   10

براي شل شدن و بازشدن هر چه بيشتر اسفنكتر مقعد از بيمار   11
  .خواهد از راه دهان نفس عميق بكشد مي

      

مقعد را باز مي كند و با دست ديگر با دست چپ خود اطراف   12
  .شياف را به آرامي در مقعد وارد مي كند
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13  
با انگشت سبابه خود شياف را در طول ديواره راست روده به 

 سانتي متر و در 10در بزرگساالن در حدود . داخل واردمي كند
  . سانتي متر يا كمتر وارد مي كند5كودكان در حدود 

      

        .خارج مي كندانگشت خود را   14

براي جلوگيري از خارج شدن شـياف بـراي چنـد لحظـه دوطـرف                 15
  .را به هم نزديك كرده و با دست نگه مي دارد) اطراف مقعد(باسن 

      

        .دستكش هاي خود را به صورت پشت و رو خارج مي كند  16
        .لباس و تخت بيمار را مرتب مي كند  17

دقيقه در وضعيت خوابيده 5براي مدت از بيمار  مي خواهد حداقل   18
  .به پشت يا پهلوي چپ باقي بماند

      

در صورت استعمال شياف ملين، زنگ اخبار را در دسترس بيمار   19
  .قرار مي دهد تا براي رفتن به توالت يا گرفتن لگن كمك بگيرد

      

وسايل را به محل مربوطه برگردانيده وتوجه الزم را از آن ها به عمل   20
  .ي آوردم

      

        .دست ها را مي شويد  21

22  

اطالعات خود را در رابطه با نكات مورد بررسي ، مداخالت انجام شده             
و نكات مورد ارزش يابي شامل نوع شياف ، درصـورت خـارج شـدن               
مدت زماني كه نگه داشته شده ، اثرات و نتايج آن را در پرونده بيمـار                

  .يادداشت مي كند
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

                                        :                           شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

   كنترل دستورات پزشك:نوع فعاليت
  شتباه اجراي دستورات پزشك طبق روش معين و بدون ا:هدف

   :وسايل مورد نياز
   پرونده بيمار- كارت دارويي-كاردكس

  پرستار  : عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

  توجه مي كند كه يك دستور كامل داراي تاريخ ، ساعت و امضاء  1
  .پزشكي باشد

      

يقه  مقدار، طر نام، توجه مي كند در يك دستور دارويي بايد نوع،   2
  .مصرف و دفعات مصرف دارو دقيقاً قيد شده باشد

      

دقت مي كند كه دستورات كتبي باشند و در پرونده بيمار قيد شده   3
  .باشد

      

4  
درموارد اضطراري دستورات شفاهي بخش را دريافت مي كند و 

وارد مي كند تا در اولين » دستور پزشك«بالفاصله درورقه 
  .فرصت توسط پزشك امضاء شود

      

        .دستورات شفاهي را يك بار براي پزشك قرائت مي كند  5

دستورات كتبي را اول از پرونده بيمار وارد كاردكس و سپس   6
  .وارد كارت دارويي مي كند

      

پس از وارد كردن دستورات دركاردكس وكارت دارويي در مقابل   7
  .مي گذارد  ورقه دستور پزشك عالمت  هر دستور در

      

 صورت خوانا نبودن دستورات و يا هر گونه اشكال بالفاصله در  8
  .از پزشك سئوال مي كند

      

پس از كنترل كردن دستورات، در زير آخرين دستور پزشك خطي   9
  .افقي رسم نموده و درمحل مخصوص امضا مي كند

      

  
  
  



                                                                                                                                                                                                    چك ليست استانداردهاي خدمات پرستاري

 

116

 :                                                             اريخت:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نجام كارنام عامل ا

   دينيفرائض  كمك به بيمار جهت انجام :عنوان فعاليت
   : اهداف

   دادن آرامش روحي به بيمار-1
  كمك به انجام يك فريضه واجب -2
   همراهي با بيمار -3

  : ازوسايل موردني
    كتب مذهبي-  چادر نماز جهت خانم ها -  سجاده و مهر-  سنگ تيمم-ظرف آب و لگن تميز

    پرستار :عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

بيمار را جهت حصول اطمينان از كمك به وي در انجام فرائض   1
  .ديني در بخش آگاه مي كند

      

        .مي نشاندبيمار را رو به قبله   2

جهت انجام فرائض ديني نظير گرفتن وضو، تيمم، وضوي جبيره و   3
  .غيره به بيمار كمك مي كند

      

        .يافته ها و مشاهدات خود را ثبت مي كند  4
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                                       :                       تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                                             :                   نام عامل انجام كار

  استفاده از كفش هاي محافظ : نوع فعاليت
  :  اهداف

   پيشگيري از افتادگي پا و جراحت پوست -1
   تصحيح پوزيشن نامناسب-2
   محافظت از پاها -3

   كفش هاي محافظ :وسايل مورد نياز
   كليه ي پرسنل گروه پرستاري :عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

       . دستور پزشك را مبني بر استفاده از كفش محافظ بررسي مي كند  1
       . اندازه مناسب كفش را براي  بيمار انتخاب مي كند  2
        . تكنيك كار را به بيمار توضيح مي دهد  3
        .  باز مي كندشكاف صفحه ي  فوقاني كفش را  4
       .پاي بيمار را در كفش مي گذارد  5
       . بندهاي پا و زانو را محكم مي كند  6

 كفش را فقط جهت كف  در صورتي كه بيمار به پهلو خوابيده است،  7
 . پاها تهيه مي كند

      

در صورت فوق جهت حمايت پاها از خم شدگي از يك بالش   8
 . استفاده مي كند

      

        . رت لزوم يك پا را روي پاي ديگر قرار مي دهددر صو  9

جهت پيشگيري از وارد آمدن فشار روي ليگامان ها و برجستگي   10
 .استخوان به پاهاي بيماروضعيت مناسب مي دهد

      

11  

  :هاي خود را ثبت مي كند كليه مشاهدات و يافته
درمان  است و پايي را كه جهت  اي كه انتخاب كرده  الف ـ نام وسيله
  .انتخاب كرده است

ب ـ مشكالت و بررسي ها و اقداماتي كه درجهت رفع آن انجام 
   .داده است

   .د ـ زمان و تاريخ شروع استفاده از وسيله
  .ارزيابي ج ـ ساعت و نحوة
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                                          :                    تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                                                :                نام عامل انجام كار

 كنترل درناژ بسته زخم: نوع فعاليت
    :اهداف

   بهبود زخم-1
   جلوگيري از تورم زخم با ساكشن كردن مايعات تجمع يافته روي زخم-2
  كاهش خطر عفونت-3
   حفظ تماميت پوست ناحيه زخم-4

  : د نياز موروسايل
 – محافظ صورت – گان - دستكش – پدهاي الكلي - ظرف استريل جمع آوري نمونه آزمايشگاه –لوله مدرج 

   سواب هاي آغشته به بتادين– عوامل ضد عفوني كننده– پدهاي گازي استريل –كيسه زباله 
  پرستار: عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

       .ا كنترل مي كنددستور پزشك ر  1
       .وضعيت بيمار را كنترل مي كند  2
       .روش كار را براي بيمار توضيح مي دهد  3
        .خلوت بيمار را حفظ مي كند  4
       .دست هاي خود را مي شويد  5
       .دستكش مي پوشد  6
       .واكيوم را از تخت يا گان بيمار دور مي كند  7
        .ش آسپتيك را رعايت مي كند رو،موقع باز كردن در محفظه  8
       .محتوي محفظه را در لوله مدرج مي ريزد  9
       .به ميزان و ظاهر مايع درناژ شده توجه مي كند  10

در صورت لزوم، براي انجام تست، مايع درناژ شده را در ظرف   11
 .استريل جمع آوري نمونه مي ريزد

      

       .اك مي كنددهانه و درب محفظه را با پنبه الكلي پ  12

براي ايجاد حالت خالء، محفظه را با يك دست فشار مي دهد و با   13
 .دست ديگر در دهانه را روي آن محكم مي كند

      

       .محفظه و كل سيستم را از نظر وجود نشت كنترل مي كند  14
       .اطمينان مي يابد كه لوله ها دچار پيچ خوردگي نمي باشد  15
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رناژ ترشحات، محفظه را پايين تر از بدن بيمار براي تسهيل در د  16
 .قرار مي دهد

      

براي جلوگيري از جدا شدن اتصاالت در هنگام بسته بودن در   17
  . از ايجاد فشار به لوله ها خودداري مي كند،محفظه

      

        .بخيه هاي محل ورود لوله به پوست را كنترل مي كند  18

 هر گونه عالمت كشيدگي، پوست اطراف آن را از نظر وجود  19
  .پارگي، التهاب يا عفونت بررسي مي كند

      

با گازهاي استريل آغشته به ماده ضد عفوني يا سواب هاي حاوي   20
  .بتادين محل بخيه ها را با ماليمت تميز مي كند

      

        .وسايل آلوده را در كيسه زباله قرار مي دهد  21
        .دستكش ها را خارج مي كند  22

23  

زمان و تاريخ تخليه ظرف درناژ، ويژگي محل درن ها، وجود 
عاليم عفونت و تورم، اختالل در عملكرد وسيله، عملكرد متعاقب 

روي برگه جذب . آن و تحمل بيمار نسبت به روش را ثبت مي كند
و دفع بيمار، رنگ، قوام، نوع و ميزان مايع درناژ شده را ثبت 

ستم درناژ دارد با ذكر شماره اگر بيمار بيش از يك سي. كند مي
  .اطالعات آن را ثبت مي كند
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                             شيفت:                                   نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

 درمان با سيستم واكيوم بسته: ع فعاليتنو
    :اهداف

  كمك به بهبود زخم هنگام تأخير در بهبود يا وجود اختالل-1
   خروج مايعات از زخم-2
   تحريك گرانوالسيون بافتي-3

  :  مورد نيازوسايل
ي استريل  قيچ– دستكش استريل – دستكش تميز – محلول نرمال سالين – گان– عينك محافظ –كيسه زباله ضد آب 

 شان شفاف – محافظ پوست – لوله تخليه –  اسفنج مشبك- G 19 سي سي با كاتتر 35 سرنگ – پدهاي نگه دارنده –
  با نفوذپذيري نسبت به هوا

  پرستار: عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
       .دستور پزشك را كنترل مي كند  1
       .دوضعيت بيمار را بررسي مي كن  2
       .روش كار را براي بيمار توضيح مي دهد  3
        .خلوت بيمار را حفظ مي كند  4
       .دست هاي خود را مي شويد  5
       .از عينك محافظ استفاده مي كند  6
       .گان مي پوشد  7
       .از پدهاي نگه دارنده استفاده مي كند  8
       . ديده شودبيمار را در وضعيتي قرار مي دهد كه زخم به خوبي   9
      .ظرف را زير زخم قرار مي دهد تا ترشحات به داخل آن وارد شود  10
       .دستكش تميز مي پوشد  11

پانسمان هاي آلوده را برمي دارد و در كيسه زباله ضد آب   12
 .ريزد مي

      

 سي سي زخم را به طور 35با استفاده از نرمال سالين و سرنگ   13
 .كامل شست و شو مي دهد

      

       .اجازه مي دهد پوست به طور كامل خشك شود  14
       .دستكش هاي آلوده را در مي آورد  15
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        .دستكش استريل مي پوشد  16
        .با استفاده از قيچي استريل اسفنج را به شكل زخم مي برد  17
        .با دقت اسفنج را روي زخم قرار مي دهد  18

اين .  اسفنج قرار مي دهدسپس لوله سوراخ دار را درست وسط  19
  .لوله در زخم فشار منفي ايجاد مي كند

      

        .شان شفاف و نفوذ پذير نسبت به هوا را روي اسفنج قرار مي دهد  20
        .شان شفاف و اسفنج را در جاي خود محكم مي كند  21
        .دستكش ها را در مي آورد  22

 دستگاه واكيوم انتهاي ديگر لوله را به لوله ساكشن متصل به  23
  .وصل مي كند

      

        .دستگاه را روشن مي كند  24
        .از راحتي بيمار اطمينان حاصل مي كند  25

پس از اتمام كار درناژ، محلول ها، پدها و ديگر وسايل آلوده را به   26
  .طور صحيح دور مي اندازد

      

، تكرار و طول زمان درمان، ميزان فشار منفي به كار برده شده  27
 . محل و شرايط زخم و پاسخ بيمار نسبت به درمان را ثبت مي كند
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                                   شيفت:                             نام بخش
  :بامضاء و مهر نظام پرستاري ارزشيا:                                                                نام عامل انجام كار

  ثبت و گزارش نويسي:نوع فعاليت

  :  اهداف
   مشخص شدن اقدامات انجام شده براي بيمار-1
   كامل و قابل استفاده بودن محتويات پرونده براي مسوولين درماني و مراقبتي-2
   به حداقل رسانيدن احتمال خطا-3
   استفاده از تعرفه هاي پرستاري-4
   جواب گو بودن در مقابل قانون-5
  هنمايي مراقبت براي شيفت هاي بعدي را-6

   :وسايل مورد نياز
   خودكار آبي يا مشكي–پرونده بيمار 

  پرستار: عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
       .كندمي جهت ثبت گزارش پرستاري از برگه هاي استاندارد استفاده   1

 مشكي استفاده جهت ثبت گزارش پرستاري فقط از خودكارآبي يا  2
 .مي كند

      

       .گزارش را خوانا و مرتب مي نويسد  3

مشخصات بيمار بايستي در باالي اوراق گزارش به طور كامل   4
  .درج شود

      

 استفاده 24 الي 1جهت ثبت تاريخ وساعت گزارش نويسي از اعداد   5
 .مي كند

      

ليني و وضعيت عمومي و هموديناميك بيمار را بر اساس عاليم با  6
 .آزمايشگاهي ثبت مي كند

      

تعداد و ريتم ضربان قلب و تنفس بيمار و عملكرد سيستم هاي حياتي بدن   7
 .را ثبت مي كند

      

8  

ونتيالتور، (در صورت استفاده از هر گونه وسايل مكانيكي 
جهت مراقبت از بيمار، توضيحات  ) …مانيتورينگ، ضربان ساز و 

خواب و استراحت و ميزان فعاليت و الزم يادداشت شده، وضعيت 
 .وضعيت دفعي بيمار را ثبت مي كند
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بيانات و نشانه هايي را كه بيمار بيان كرده است با استفاده از   9
 .كلمات خود بيمار يادداشت مي كند

      

تمام اقدامات دارويي و درماني را همراه با ساعت اجراي آن ها و   10
 . اقدامات مربوطه ثبت مي كندهاي بيمار نسبت به ذكر واكنش

      

       .از ثبت اقدامات پرستاري قبل از اجراي آن ها اجتناب مي كند  11

12  
هاي  پس از مشاهده هر گونه مورد غير عادي يا ارائه مراقبت

در اسرع وقت اقدام به گزارش نويسي ) ايزوالسيون (خاص 
 .كند مي

      

 خود ارائه داده است  يا انحصاراً در گزارش، مراقبت هايي را كه  13
 . است ثبت مي كند براي اجراي آن ها نظارت داشته

      

14  
اقداماتي را كه بايد در شيفت هاي بعدي انجام و يا پي گيري شوند 

آمادگي جهت آزمايشات پاراكلينيكي، تشخيصي، (گزارش مي كند 
 ).…جواب مشاوره ها و 

      

15  

يت هموديناميك بيمار، در صورت بروز موارد غير طبيعي در وضع
آزمايشات پاراكلينيكي و مشاهده عوارض جانبي داروها و موارد 
مشاهده شده، عالوه بر ثبت دقيق در گزارش، در صورت ضرورت 

 .به پزشك اطالع مي دهد

      

16  

كند يا نياز به   دريافت ميTPNدر صورتي كه بيمار مايعات وريدي يا 
د عالوه بر چارت در برگه هاي كنترل ميزان جذب و دفع مايعات دار

گرافيكي استاندارد، ميزان آن را در پايان هر شيفت محاسبه و در 
  .گزارش پرستاري قيد مي كند

      

دهد  هر گونه عاليم و نشانه اي را در صورت بروز به پزشك اطالع مي  17
  .و ثبت مي كند

      

 انداخته هر گونه حادثه يا اتفاقي كه سالمتي بيمار را به مخاطره  18
  .ثبت مي كند) …سقوط، اشتباهات دارويي و(

      

        .دستورات اجرا نشده پزشكان را با ذكر علت ثبت مي كند  19

در صورت نياز به ثبت گزارش تلفني، دستور تلفني را به امضاء   20
  .پرستار ديگري مي رساند

      

 ساعت به امضاء پزشك مربوطه 24دستور تلفني را ظرف مدت   21
  .ساندمي ر

      

22  
زمان برقراري تماس تلفني، نام و سمت شخصي كه با وي تماس 
گرفته شده، نام شخص تماس گيرنده و اطالعات گرفته شده را 

  .ثبت مي كند

      

از تصحيح عبارات اشتباه در گزارش به وسيله الك گرفتن يا سياه   23
  .كردن آن ها اجتناب مي كند

      

      مي نويسد و Errorد كلمه اشتباه يادر قسمت باال يا جلوي مور  24
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  . ادامه مي دهدError گزارش صحيح را بعد از كلمه اشتباه يا
        .تاريخ، ساعت و سمت پس از ثبت مورد فوق را در گزارش مي نويسد  25
        .اگر مواردي بعدا به گزارش اضافه شود آن را قيد مي كند  26

جع به بيمار شنيده است را براي تكميل گزارش پرستاري هر چه را  27
  . نمي نويسد

      

در صورتي كه متوجه شود گزارشي كه نوشته ، اشتباه است آن   28
  .را معدوم نمي كند

      

 مواردي را به يادداشت هاي ديگران اضافه ،براي تكميل گزارش  29
  .كند نمي

      

        .در بين مطالب مندرج در گزارش پرستاري جاي خالي نمي گذارد  30

در صورت استفاده از اختصارات در گزارش پرستاري،   31
  .اختصارات رايج جهاني را به كار مي برد

      

آموزش هاي ارائه شده به بيمار را در گزارش پرستاري ذكر   32
  .كند مي

      

در صورتي كه بيمار، وي يا مسوولين بيمارستان را تهديد به   33
  .تعقيب مواردي كند، دقيقاً گزارش مي كند

      

انتهاي گزارش پرستاري و اقدامات دارويي را به طور كامل   34
  . بندد مي

      

        .نام و سمت خود را به طور خوانا ثبت مي كند  35
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                  :                                            تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                        :                                        نام عامل انجام كار

 چك آمبوالنس: نوع فعاليت

  :  اهداف
  فراهم كردن امكانات مراقبتي و درماني براي بيماران اورژانسي -1
    نيازحصول اطمينان از امكانات و تجهيزات مورد نياز جهت ارائه خدمات پزشكي و  ابزار مورد-2

   فرم مخصوص كنترل آمبوالنس-  چك ليست -  آمبوالنس: وسايل مورد نياز
  پرستار واجد شرايط: عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

        . ندارد مطمئن مي شوداز اينكه آمبوالنس نقص فني  1

كپسول اكسيژن ، سوند و ماسك      : وضعيت اكسيژن رساني شامل       2
 .ي كندم بررسي و كنترل  رااكسيژن

      

3  
وضعيت ساكشن اعم از شارژ دستگاه ، مخزن و لوله هاي رابط و             

ل سالم  و تميـز بـودن آنهـا اطمينـان حاصـ              بررسي و از    را سوند
 .كند مي

      

4  
از وجود ست پانسمان ، بخيه ، انواع باند ، سرنگ و سوزن ، انـواع                

  اطمينـان حاصـل    000هاي ضد عفوني، ملحفـه و        ها ، محلول   سرم
 .كندمي 

      

5  
دستگاه فشارخون ، گوشي پزشكي ، سـت الرنگوسـكوپي و كيـف             

 و از سالم بودن آنهـا اطمينـان    مي دهد  مورد بررسي قرار   ء را احيا
 .مي كندحاصل 

      

6  
 از نظـر تـاريخ      . مـي كنـد     بررسـي و كنتـرل      را داروهاي مورد نياز  

مصرف و تعداد مورد نياز مطابق با دسـتورالعمل مـصوب وزارت            
 . مي كندت كنترلبهداش

      

از وجود سـت زايمـان و ابـزار مـورد نيـاز بـراي مراقبـت مـادر و نـوزاد                        7
 .مي كنداطمينان حاصل 

      

       .مي كنداز سالم و تميز بودن برانكارد اطمينان حاصل   8
       . مي كند بررسي راتاريخ شارژ كپسول اطفاي حريق  9

يخ بازديـد و نـام    در فـرم مخـصوص تـار   ،پس از كنترل آمبوالنس   10
 .مي كند ء و امضا كردهقيدخود را 

      

 بـه مـسوول بخـش        را گونـه نقـص مراتـب      درصورت مشاهده هر    11
 . مي كندسريعاٌ نسبت به رفع آن اقداممي دهد و اورژانس گزارش 
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                                                :              تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                                                      :          نام عامل انجام كار

  درست كردن تخت بدون بيمار :نوع فعاليت

  : اهداف
   ايجاد محيط آماده براي پذيرش مددجو در هر زمان -1
   آمادگي جهت موارد اضطراري -2
  جو ايجاد وضعيت تميز همراه با آسايش براي مدد-3

  : وسايل مورد نياز
  دو ملحفه، رو بالشي ،رو تختي، دستكش 

  :در صورت لزوم
 پتوي حمام، كيسه مخصوص حمل به رختشويخانه ، دروشيت 

  :سازي وسايل آماده
، اگر ملحفه اشتباه )دو بار از درازا تا خورده باشد(ملحفه تميزي آماده كنيد كه از درازا چهار تا شده باشد 

 سمت صاف  قسمت درز دوخته شده بايستي روقرار گيرد كه پس از پهن كردن،. ست كنيدتا شده آن را در
  .در زير مددجو قرار گيرد تا پوست تحريك  نشود

   كمك بهيار:عامل انجام كار
  

                                                مراحل انجام كار  رديف 

اگر مددجو تخت را . سايل را كنار تخت مددجو مي برد دستكش پوشيده و و دست هاي خود را شسته،  1
  . اشغال كرده برايش مراحل و هدف كار را توضيح مي دهد

 . در صورت لزوم به خروج وي از تخت و نشستن وي روي صندلي كمك مي كند 2
 .  كليه وسايل و مبلمان را از كنار تخت دور مي كند براي ايجاد محيط وسيع جهت انجام كار، 3

ها پايين آورده و سپس خود  سر تخت را براي دسترسي راحت به تشك و راحتي در فيكس كردن ملحفه  4
  . تخت را در حد الزم جهت انجام كار راحت باال مي برد

5 
 مراقب است كه از لوازم شخصي مددجو داخل ملحفه و روي تشك  كند، زماني كه ملحفه را جمع مي

 . نيفتاده باشد

6 
ا در آورده و داخل كيسه رختشويخانه مي ريزد يا  با آويزان كردن سر آن به دسته روكش بالش ر

 . دهد بالش را هم در كناري قرار مي. صندلي به عنوان كيسه رختشويخانه از آن استفاده مي كند
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7 

 اگر .ها را شل مي كند هاي ملحفه هاي تشك را به آرامي  باال آورده و با حركت در اطراف تخت لبه كناره
خواهد ملحفه رو انداز را دوباره استفاده كند، باالي آن را روي پايين تاكرده  و پس از چهار تا كردن  مي

ها را آرام تا كرده و  در مورد دروشيت هم همين كار را انجام داده،آن. آن را روي صندلي قرار مي دهد
 . در كيسه بين يا روي صندلي قرار مي دهد

 ريختن روي زمين يا چسباندن آن به لباس   از تكان دادن، ها، تشار ميكروارگانيسمجهت جلوگيري از ان  8
  .كند مي خودش خودداري

 . مي اندازد) رختشوي خانه (هاي كثيف زير را جمع كرده و در كيسه بين  ملحفه 9

10 
پس از جابه جا كردن تشك (اگر تشك پايين آمده، سرآن را گرفته و در جاي خود به باال مي كشد 

 ).كند هاي تميز آن ها را جابه جا و شل مي كشيدن ملحفه

11 

ملحفه زير را در وسط تشك قرار مي دهد، قسمت باال و پايين آن را از نزديكترين سمت خود باز 
براي اين كه ملحفه صاف قرار گيرد اول انتهاي ملحفه را به انتهاي تشك ثابت مي كند و . مي كند

 . ي تخت به آرامي زيرتشك مي بردسپس قسمت باال را باال

ها ابتدا سر ملحفه را تو گذاشته و سپس قسمت اضافي را در زاويه راست  براي صاف كردن لبه  12
  .پايين آورده و زير تشك مي برد

13 
 سانتي 38بعد از درست كردن باال و پايين يك طرف در صورت نياز دروشيت را در فاصله حدود 

هاي دروشيت را زير  سپس لبه.  مي كند طوري كه در وسط تخت قرار گيردمتر از باالي تخت پهن
 . تشك ثابت مي كند

 .همين مراحل را براي سمت ديگر انجام مي دهد 14

15 
براي پهن كردن ملحفه روانداز نيز آن را در وسط تخت قرار داده و سمت درز آن را در مقابل ديد 

 . خود قرار مي دهد

 ملحفه را اضافه نگه داشته و رو تختي را پهن مي كند و قسمت باالي ملحفه را قسمتي از باالي  16
  . روي رو تختي برمي گرداند

  .پايين ملحفه را به نحو مناسب به زير تشك برده  فيكس مي كند  17
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                                            :                  تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                                                  :              نام عامل انجام كار

   كمك در استحمام بيمار:نوع فعاليت
  : اهداف

  تامين بهداشت فردي به منظور تحريك گردش خون و كاهش تنفس بيمار -1
  تحريك قدرت عضالت -2
  مشاهده پوست-3

  :وسايل مورد نياز
ـ دماسنج ـ   صابون و شامپوي ماليم ـ زيرپايي الستيكي ـ صندلي ـ لباس يا گان تميز- ليف ـ حوله حمام 

  ) در صورت لزوم(پتوي حمام ـ كاله حمام 
  كمك بهيار  : عامل انجام كار

  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

حمام را قبل از ورود بيمار آماده مي كند، كليه درب و پنجره ها را   1
  . دماي حمام را تنظيم مي كندبسته و

      

زير پايي ها را به منظور جلوگيري از سر خوردن بيمار در حمام   2
 .يا وان قرار مي دهد

      

3  
يك صندلي را در كنار وان يا دوش جهت نشستن بيمار قرار 

دهد و پتوي حمام را جهت جلوگير ي از لرز بيمار روي آن  مي
 .قرار مي دهد

      

پر ) 8/37-3/44(فاده از وان آن را از آب گرم در صورت است  4
  .كند مي

      

در صورت نبودن (با دماسنج دماي آب و حمام را كنترل مي كند  5
 ).دماسنج از آرنج خود استفاده مي كند

      

       .با بيمار ارتباط برقرار كرده و مراحل انجام كار را توضيح مي دهد  6

 او در بيرون آوردن لباس هايش بيمار را تا حمام همراهي كرده و به  7
 .كمك مي كند

      

در صورتي كه بيمار تمايل به شستن مو ندارد از كاله حمام جهت   8
 .جلوگيري از خيس شدن موها استفاده مي كند

      

با استفاده از ليف و صابون ماليم بدن بيمار را شست و شو و وي را همراهي   9
 .مي كند
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 تمايل به انجام حمام كردن داشته باشد در صورتي كه بيمار خود  10
 . دقيقه به وي سر مي زند10-15هر 

      

در زمان انجام حمام، حريم بيمار را حفظ كرده و روي درب حمام   11
 .نصب مي كند» اشغال مي باشد«تابلوي 

      

12  
پس از اتمام حمام بيمار به وي كمك مي كند تا به نحو مقتضي 

به وي در خشك كردن و پوشيدن لباس روي زيرپايي قرار گيرد و 
 .كمك مي كند

      

        .بيمار را تا بازگشت به اتاق و تختش همراهي مي كند  13
        .حوله و لباس هاي كثيف را در بين انداخته و حمام را تميز مي كند  14

در مدت انجام حمام پوست بيمار را از نظر وجود تغييرات و زخم   15
  .بررسي مي كند

      

نان چه بيماري آتل يا پانسمان در ناحيه اندام ها دارد، آن را با چ  16
  .پالستيك مي پوشاند و بعد وي را به حمام مي برد

      

مراحل انجام كار، تاريخ و واكنش هاي بيمار را در گزارش به طور   17
  .دقيق ثبت مي كند
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 :                                                                                       تاريخ:        نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  شامپو كردن موهاي بيماران بستري: نوع فعاليت
  :هدف

  تميزي مو و ايجاد نظافت و راحتي براي بيماران بستري
  : وسايل مورد نياز

 عدد پارچ با آب گرم و سرد ـ پوشش جاذب آب ـ 3و برس ـ حوله دستي ـ شامپوي ماليم ـ سيني ـ شانه 
  دستكش ـ نرم كننده مودر صورت لزوم ـ پتوي حمام ـ پنبه ـ سطل زباله ـ زيرپايي

  كمك بهيار: عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        .ر فراهم مي كندمحيط امن و خلوتي را براي بيما  1

با بيمار ارتباط برقرار مي كند و مراحل انجام كار را در صورت   2
 .هوشياري براي وي توضيح مي دهد

      

       .وسايل را داخل سيني آماده كرده و به كنار تخت بيمار مي برد  3
        .دستكش و پيش بند  مي پوشد  4

ي دهد كه كشيدگي پوزيشن بيمار و وضعيت تخت را به صورتي قرار م  5
 ).سر تخت پايين(پشت ايجاد نكند 

      

بيمار را با پتوي حمام كه داراي اليه ضد آب مي باشد مي پوشاند   6
 .و سپس ملحفه و روتختي را به سمت پايين تخت مي برد

      

يك سطل زباله را روي پوشش جاذب آب روي يك زيرپايي زير سر بيمار   7
 .در پايين تخت قرار مي دهد

      

پارچ يا ظرف آب را پر از آب گرم كرده روي ميز كنار تخت   8
 .گذارد مي

      

9  
يك پوشش پالستيكي را به صورت ناودان از سمت سر و 

هاي بيمار به شكلي كه انتهاي آن داخل سطل قرار گيرد آماده  شانه
 .مي سازد

      

قبل از شامپو زدن گلوله هاي پنبه اي را داخل گوش بيمار قرار   10
 .دهد مي

      

       .با مقداري آب سر بيمار را خيس كرده و شامپو مي زند  11

با انگشتان تمام سر بيمار را ماساژ مي دهد و مواظب زخم ها وجراحات   12
 .سر بيمار است
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سپس با پارچ يا ظرف كوچك ازداخل ظرف بزرگتر آب را برداشته   13
 .ريزدآن را ولرم كرده و به آرامي روي سر بيمار مي 

      

در صورت لزوم از نرم كننده استفاده مي كند و موهاي بيمار را   14
 .شانه مي زند

      

موهاي بيمار را داخل حوله پيچيده و تمام وسايل و پالستيك و   15
 .پتوي حمام را از اطراف وي باز مي كند

      

موهاي بيمار را با مالش توسط حوله خشك كرده و سپس شانه زده و   16
  .مي كندمرتب 

      

در صورت نياز لباس و ملحفه هاي بيمار را تعويض و بيمار را در   17
  .وضعيت راحت قرار مي دهد

      

        . كليه وسايل را جمع آوري و درجاي خود قرار مي دهد  18
        .دستكش و پيش بند را بيرون مي اورد  19

20  
را در مراحل انجام كار و تمامي حاالت بيمار و موارد غير طبيعي 

مشخصات بيمار و تاريخ انجام . گزارش به طور دقيق ثبت مي كند
  .كار را در دفتر حمام ثبت مي كند
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                              بخشنام
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب   :                                                             نام عامل انجام كار

  مراقبت از پشت : نوع فعاليت
  : اهداف

  برقراري وحفظ بهداشت اوليه بيمار  -1
   برقراري آسايش و تن آرامي عضالت براي مددجو -2
  تحريك گردش خون ناحيه به منظور پيشگيري از زخم بستر -3
   بررسي وضعيت پوست-4
  د  تسكين انقباض عضالني يا در-5

  : وسايل مورد نياز
در صورت ( دستكش - لوسيون نرم كننده داراي النولين - ليف - حوله حمام- پتوي حمام- صابون -لگن

  ).اختياري ( پودر تالك -)وجود زخم باز يا بي اختياري ادراري
  : سازي وسايل  آماده

استفاده از لوسيون . گرم شودظرف لوسيون را در لگن آب قرار دهيدتا . دو سوم لگن را از آب گرم پركنيد
گرم باعث جلوگيري از لرزيدن بيمار شده، در نتيجه از انقباض عضالني و فشار روي عضالت  پيشگيري 

  . كند مي
  كمك بهيار: عامل انجام كار

  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        .  وسايل را باالي سر بيمار مي برد  1

وضيح مي دهد و محيط خلوت براي وي فراهم مي روش كار را براي بيمار ت  2
 . آورد

      

آورد به وي  از او مي خواهد كه اگر فشار خيلي زياد يا خيلي كم وارد مي  3
  .تذكر دهد

      

  تخت را در وضعيت دلخواه تنظيم كرده و سرتخت را اگر باال قرار دارد،  4
 . پايين مي آورد

      

        . ستكش مي پوشدها را شسته و در صورت لزوم د دست  5
       . بيمار را با توجه به شرايط جسماني روي شكم يا پهلو قرار مي دهد  6

بيمار را در راستاي لبه تخت جهت پيشگيري از فشار به پشت  خودش   7
 . در نزديكترين وضعيت به سمت خود قرار مي دهد

      

 نمايان ها و باسن را شانهلباس يا گان بيمار را كنار زده و پشت ،  8
سپس پتوي حمام را جهت جلوگيري از لرزيدن يا نمايان شدن .سازد مي
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 . اضافي اعضا روي وي مي اندازد

       . يك حوله كنار يا زير بيمار مي اندازد تا از خيس شدن ملحفه ها جلوگيري شود  9

10  
ليف را به  دست مي پوشاند، آن را طوري مي پيچاند كه از چكيدن آب از 

سپس مقداري صابون به .  آن و سرد شدن سريع جلوگيري شودانتهاي
 . آن مي مالد

      

ها  ابتدا از گردن و شانه.  پشت بيمار را مي شويد با حركات نرم و بلند ،  11
 . شروع كرده و به سمت باسن حركت مي كند

      

محل را خوب آب كشي و خشك مي كند چرا كه رطوبت بين دو باسن   12
 . تواند باعث ليچ افتادن پوست و تشكيل زخم شود  مياگر گرفته نشود

      

 در حين انجام كار به دقت پوست را به خصوص در نواحي استخواني   13
 .  كتف و دنبالچه از جهت زخم و قرمزي بررسي مي كند شانه،

      

14  

لوسيون گرم را از ظرف بيرون آورده، كمي در گودي كف دست ريخته و 
سپس با حركات نرم و طوالني .  را به هم مي مالدجهت پخش شدن دست ها

لوسيون از شكنندگي پوست جلوگيري . لوسيون را به پشت بيمار مي مالد
 . كند كرده و ماساژ را آسان مي

      

15  

ها ماساژ  پشت بيمار را از قاعده ستون فقرات به سمت باال وشانه - 
  . دهد مي

ام و براي تاثير تحريكي ماساژ را براي ايجاد تاثير آرام سازي، آر- 
  . ،سريع انجام مي دهد

  حركات ماساژ مستقيم به باال و پايين ،: سه نوع ضربه استفاده مي كند- 
چرخشي دوراني و حركات دوراني در حالي كه مچ به چپ و راست 

 ). مانند زمان گرفتن آب مركبات( كند  حركت مي

      

وده و جهت قطع نشدن ماساژ هر زمان كه نياز بوداز لوسيون استفاده نم  16
  .يك دست را روي پشت بيمار ثابت نگه مي دارد

      

 رها كرده، به باال مي كشد تا  را فشار داده ،) اي ذوزنقه(عضله تراپزيوس   17
 . بيمار احساس آرامش كند

      

 لوسيون اضافي را با حوله  ماساژ را با حركات نرم و كشيده خاتمه داده،  18
  . پاك مي كند

      

ها را صاف يا در  سپس لباس مددجو را به او مي پوشاند و ملحفه  19
  .صورت لزوم تعويض مي كند

      

تخت را به وضعيت اصلي برگردانده، بيمار را در وضعيت راحت قرار   20
  . دهد مي

      

        . لگن را خالي و تميز مي كند  21

 جاي خود وسايل يك بار مصرف را دور ريخته و مابقي وسايل را به  22
  . برمي گرداند

      

        .  مراقبت از پشت را در فلو چارت ثبت مي كند  23

هر نوع قرمزي ، گسيختگي يا هر نوع تغيير در پوست را  يادداشت   24
  .كند مي
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                                  :                            تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                                        :                        نام عامل انجام كار

   كمك به تغذيه يك فرد بزرگسال:نوع فعاليت
   :هدف

  حفظ وضعيت مناسب تغذيه در بيمار
  :وسايل مورد نياز

  وسايل مورد نياز براي صرف غذا
   كمك بهيار :عامل انجام كار

  

 الحظاتم  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        .كندمي محيط مناسبي براي تغذيه فراهم   1

لوله ها، لگن ها، ظرف پانسمان و ظرف آشغال را از محيط خارج   2
 .مي كند

      

        .براي خروج بوها تهويه را روشن نموده يا درب ها را باز مي كند  3
        .ميز روي تخت را تميز مي كند  4
       .وع به مددجو كمك مي كنددر صورت نياز به دفع ادرار يا مدف  5
       .هايش را بشويد به مددجو كمك مي كند كه صورت و دست  6

در آماده كردن دندان مصنوعي، ليوان يا ساير وسايل مخصوص   7
 .به مددجو كمك مي كند

      

       .به مددجو كمك مي كند كه در تخت يا روي صندلي بنشيند  8
        .قبل از لمس غذا دست ها را مي شويد  9
       .از نظر وجود غذاي مناسب بيمار، سيني غذا را كنترل مي كند  10
       .سيني را روي ميز نزديك مددجو مي گذارد  11
       .پوشش غذا را برداشته وآن را به قطعات دلخواه تقسيم مي كند  12
       .چاشني مي زند  13
       .زير چانه مددجو دستمال يا حوله پهن مي كند  14

 دقيقه تنها 15 تا 10دجو مي تواند به تنهايي غذا بخورد او را اگر مد  15
 .مي گذارد

      

در صورتي كه مددجو مي تواند در صندلي بنشيند، او رانشانده و   16
 .خود روبروي او روي صندلي مي نشيند

      

اگر مددجو بايد در تخت بماند در هنگام غذا خوردن كنار وي   17
 .ماند مي
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       .هد مددجو غذاي خود را انتخاب كنداجازه مي د  18
       .در صورت داغ يا سرد بودن غذا آن را اعالم مي كند  19
        .دهد براي جويدن و بلعيدن هر لقمه غذا به مددجو فرصت كافي مي  20
        .در صورت نياز بين هر لقمه به وي مايعات مي دهد  21

با وي صحبت با انتخاب موضوع مورد عالقه مددجو، حين غذا   22
  .كند مي

      

به مددجو براي شستن دست ها، صورت و دهان شويه كمك   23
  .كند مي

      

        .در برقراري  وضعيت راحت به بيمار كمك مي كند  24
       .كند در صورت لزوم ميزان مايعات و غذاي خورده شده را ثبت مي  25
        .باقيمانده سيني را تخليه مي كند  26
        . شويددست ها را مي  27

 وضعيت اشتهاي بيمار را ثبت مشاهدات و يافته هاي خود و  28
  .كند مي
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                                                  شيفت:              نام بخش
  : پرستاري ارزشيابامضاء و مهر نظام:                                                                نام عامل انجام كار

  پاشويه: نوع فعاليت

  :هدف
  درجه حرارت بيماركاهش 

  :وسايل مورد نياز
 محلول بـا درجـه      - لگن حمام  -مشمع- دوعددملحفه - دماسنج آب  -دماسنج جهت كنترل درجه حرارت بدن      

   حوله حمام   - عدد ليف6 –حرارت مناسب 
  كمك بهيار: عامل انجام كار

  

 مالحظات  خير  ليب  مراحل انجام كار رديف
        .كندمي وسايل مورد نياز راآماده   1

اقدام مورد نظر را براي بيمار توضيح مي دهد وخلوت اورا فراهم   2
 .مي كند

      

       . دست هاي خودرا مي شويد  3
      .درجه حرارت،نبض وتنفس بيماررا اندازه گيري ويادداشت مي كند  4
        .ار مي دهدبيماررا دروضعيت خوابيده به پشت قر  5
       .مشمع ورويه را زير بدن بيمار پهن  مي كند  6
        .پوشش هاي بيما ر را بر مي دارد  7
       .گاز  يا ليف ها را درون محلول قرار مي دهد  8

صورت بيماررا با استفاده از ليف آغشته به آب ساده شسته و   9
 .خشك مي كند

      

       .كيسه يخ را روي سربيمارقرار مي دهد  10

چهارعدد از ليف هاي خيس شده را ازدرون محلول خارج كرده،   11
  .كمي فشار داده سپس زير بغل ها و كشاله ران قرار مي دهد

      

ليف را از درون . حوله حمام را زير دست بيمار پهن مي كند  12
  .محلول بيرون آورده، سپس دست بيمار را به آهستگي مي شويد

      

ها را با ليف ديگري كه درون محلول است هر چند لحظه ليف   13
  .عوض مي كند

      

        . دقيقه يك بار كنترل مي كند15عاليم حياتي بيمار را هر   14

اطالعات خود را در رابطه با نكات مورد بررسي، مداخالت انجام   15
  .شده ونكات موردارزشيابي درپرونده بيمار يادداشت مي كند
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 :                                                             تاريخ:                                  يا بيمارستاننام مركز آموزشي درماني 

                :                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار
  خالي كردن بگ ادراري بيمار: عنوان فعاليت

  : اهداف
   كنترل ميزان ادرار دفع شده  -1 
   ادراري جلوگيري از عفونت-2 

  : وسايل موردنياز
    دستكش يك بار مصرف-ظرف مدرج تخليه ادرار

   كمك بهيار:عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        .دستكش يك بار مصرف مي پوشد  1
        .ظرف  مدرج را زير بگ ادراري قرار مي دهد  2

اخل ظرف مدرج پيچ انتهاي بگ ادراري را جهت تخليه ادرار به د  3
  .باز مي كند

      

        .پيچ انتهاي بگ ادراري را محكم مي بندد  4
        .مقدار ادرار تخليه شده را در ظرف مدرج اندازه گيري مي كند  5
        .ها را در مي آورد  دستكش  6
        .دست ها را مي شويد  7

زمان خالي كردن بگ ادرار را به پرستار بخش گزارش مي دهد تا   8
  . ونده بيمار ثبت شوددر پر

      

هر گونه مورد غير طبيعي را به پرستار بخش گزارش مي كند تا   9
  .در پرونده بيمار ثبت شود
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  :                                                            تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب        :                                                        نام عامل انجام كار
  دادن لوله و لگن به بيمار:  عنوان فعاليت

  : اهداف
  كمك به راحتي و آسايش-1
  رفع نياز فيزيولوژيك -2

   همراهي با بيمار-3
  :وسايل موردنياز

  صابون در -  لگن و پارچ آب جهت شست و شوي دست بيمار -  پاراوان - لگن توالت با پوشش 
    حوله-جاصابوني 

   كمك بهيار :عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        .به موقع بر بالين بيمار حضور مي يابد  1
        . اطراف تخت بيمار پاراوان مي كشد  2
        .درجه حرارت لگن را با دماي بدن تنظيم مي كند  3
        .بيمار را در وضعيت مناسب قرار مي دهد  4
        .لگن را زير بيمار قرار مي دهد  5
        .روي بيمار را مي پوشاند  6
        .پرينه بيمار را مي شويد  7
        .لگن را از زير بيمار برمي دارد  8
        .روي لگن را مي پوشاند  9
        .به شست و شوي دست هاي بيمار كمك مي كند  10
        .بيمار را در وضعيت مناسب بدني قرار مي دهد  11
        . لگن را مي شويد  12
        .دست هاي خود را مي شويد  13

وضعيت ادرار و مدفوع بيمار را به پرستار مسوول گزارش   14
  .دهد مي
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       :                                                       تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب             :                                                   نام عامل انجام كار

    مراقبت از پا و ناخن:نوع فعاليت
   حفظ تماميت پوست اطراف ناخن ها و عملكرد پا:هدف

   :وسايل مورد نياز
لوسيون نرم - حوله– سوهان ناخن -چوب نازك-دستكش يك بار مصرف-پد ضد آب-آب گرم-لگن حمام

    زنگ اخبار-كننده 
   كمك بهيار :م كارعامل انجا

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

        .دست ها را مي شويد  1
       .هدف ازانجام كار را براي مددجو توضيح مي دهد تا همكاري وي را جلب كند  2
        . در صورت امكان مددجو را در صندلي قرارمي دهد  3
        .و سر تخت باال باشدته اگر منع پزشكي وجود دارد، مددجو روي تخت قرار گرف  4
       .دستكش مي پوشد  5
       .پر مي كند)  درجه سانتي گراد37 -40(لگن را با آب گرم   6
       .پد ضدآب را زير لگن قرار مي دهد  7
       .دست ها و پاهاي مددجو را در لگن آب قرار مي دهد  8
        .زنگ اخبار را در اختيار مددجو قرار مي دهد  9
       . دقيقه دست ها و پاها در آب بماند20 تا 10  10
       .يك دست يا پا را از لگن خارج كرده و خشك مي كند  11
       .به آرامي زيرناخن ها را با چوب نازك تميز مي كند  12
       .از شستن پا يا دست شروع مي كند  13
       .ناخن ها را به صورت مستقيم كوتاه مي كند  14
       .م مي دهدها را با سوهان فر آن  15
       .با چوب نازك پوست اطراف ناخن را به عقب فشار مي دهد  16
       .روش كار را براي ساير ناخن ها تكرار مي كند  17
       .دست يا پا را با آب گرم آبكشي مي كند  18
       .انتها ها، به خصوص بين انگشتان را كامالً با حوله خشك مي كند  19
        .يون مي زندبه دست ها و پاها لوس  20
        .كمك مي كند مددجو در وضعيت راحت قرار گيرد  21
        .وسايل مصرفي را دور مي اندازد  22
        .دست ها را مي شويد  23
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          :                                                    تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                :                                                نام عامل انجام كار

  حمام در تخت : نوع فعاليت
  : اهداف

  تميزي پوست -1
   تحريك جريان خون-2
   ايجاد فعاليت ماليم  -3
   برقراري آسايش جسمي ورواني بيمار-4
   مفاصل و قدرت عضالت   فرصت بررسي پوست ،-5

  :وسايل مورد نياز
 اسپري -  دستكش -  لوسيون پوست- ليف- حوله - صابون -) پتوي سبك  (   پتوي حمام-لگن حمام 
  ) در صورت دسترسي( ضدعرق 

   :در صورت نياز
  گير    ناخن- پد جاذب ادرار و مدفوع -  پد شكمي - پد جهت پرينه –روغن حمام 

   كمك بهيار :عامل انجام كار
   
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

را براي بيمار توضيح داده و محيط خلوت جهت بيمار روش كار   1
  .آوردمي فراهم 

      

دهد او را جهت ايجاد فعاليت ماليم و  اگر شرايط بيمار اجازه   2
  .كاهش وابستگي تشويق مي كند كه در فعاليت شركت كند

      

دماي اتاق بيمار را باال مي برد و تمام درها و پنجره ها را مي   3
  .بندد

      

4  
 بيمار در مورد صابون يا شامپوي بدن مورد مصرفش سوال  از

مي كند چون بعضي بيماران به علت حساسيت پوستي از صابون 
  .ها يا شامپوهاي خاص استفاده مي كنند

      

        .برد ميوسايل را آماده كرده كنار تخت بيمار   5

 تخت را باال آورده و آن را تا حد امكان به سمت خود مي كشد تا از  6
 . صدمه به پشت خودش جلوگيري شود

      

        .  در صورت نياز لگن يا لوله را در اختيار بيمار قرار مي دهد  7
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8  3
و كنار تخت )  درجه41حدود(   لگن را از آب گرم پر كرده 2

اگر دماسنج در دسترس نيست دماي آب را با . بيمار مي برد
   .پوست ساعد خود چك مي كند

      

  ها بايستي تعويض شوند سرملحفه ها را شل مي كند، اگر ملحفه   9
 . در غيراين صورت آن ها را به سمت پايين تخت جمع مي كند

      

      ).در صورت امكان(خواباند  و بيمار را به پشت ميدستكش پوشيده  10

11  
 باندهاي االستيك و   شلوار، لباس و كليه پوشش ها از قبيل جوراب،

را بيرون مي اورد و بيمار را با پتوي حمام يا پوشش مناسب . ..
 . مي پوشاند

      

زيرچانه بيمار يك حوله پهن كرده و شست وشوي صورت را از   12
 . چشم ها به صورت داخل به خارج و بدون صابون انجام مي دهد

      

        .براي هر چشم از يك قسمت جداگانه ليف يا گاز استفاده مي كند  13

14  
 ليف را به صابون آغشته كرده  اگر بيمار صابون را تحمل مي كند،

از حركات ماليم (و  صورت، گوش ها و گردن بيمار را مي شويد 
 ). استفاده مي كند

      

15  
كند  حي شسته شده را آب كشي مي صورت و نوا پس از شست و شو،

تا از تحريك، خارش و خشكي پوست در اثر به جا ماندن صابون 
  .گيري شودجلو

      

16  
در . تمام قسمت ها به خصوص حفرات را كامل خشك مي كند

... خارش يا زخم و : ضمن كار به تمام موارد غير طبيعي از قبيل
 . توجه مي كند

      

17  
 قفسه سينه پايين كشيده و قفسه سينه و  پتوي حمام را تا ناحيه زير

ة تنفس بيمار در ضمن كار به نحو. زيربغل را شسته و خشك مي كند
 . توجه مي كند

      

در صورت دسترسي و تحمل بيمار از مواد ضدعرق در زيربغل   18
 . استفاده مي كند

      

پتو را به سمت دورتر بدن برده و آرنج و شانه و مچ دست نزديك به   19
 . خود را مي شويد

      

يم جريان خون وريدي را تسريع هاي مال در ضمن كار با ضربه  20
  .كند مي

      

21  
ار را داخل لگن حمام شسته و هاي بيم در صورت امكان دست

در ضمن كار جهت بررسي گردش خون . گيرد ها را مي ناخن
  .توجه مي كندبه رنگ ناخن ها و انگشتان محيطي 

      

قسمت شكم و نواحي ژنيتال را برهنه كرده، مي شويد و خشك   22
 .كند مي
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23  
 ناحيه باالتنه و قفسه سينه را جهت پيشگيري از لرزيدن بيمار

در ضمن كار به وجود حساسيت و نفخ شكم هم توجه . پوشاند مي
  .مي كند

      

لگن را داخل تخت برده و پا را خم كرده و داخل لگن قرار داده و   24
 . مي شويد

      

 زانو و لگن حركت مي دهد ولي از ماساژ پا  پاها را از نواحي مچ،  25
  .  لخته و ايجاد آمبولي خودداري مي كندبه علت احتمال حركت

      

 نرده كنار تخت را باال برده، بيمار را پوشانده   پاها، پس از شستن  26
  . و آب لگن را تعويض مي كند

      

پس از آمادگي مجدد، بيمار را به پهلو يا شكم برگردانده و پشت و   27
  . باسن بيمار را مي شويد و خشك مي كند

      

ر را با لوسيون ماساژ داده وبه نواحي استخواني، وجود پشت بيما  28
  .كند هاي فشاري توجه مي  گسيختگي پوست وزخم هر نوع قرمزي ،

      

        . ناحيه پرينه را از جلو به عقب شسته و خشك مي كند  29

گرداندن بيمار آب لگن را به طور مجدد تعويض كرده و پس از بر  30
  . ل و به آرامي مي شويدال را كامتيبه پشت ، ناحيه ژن

      

ا گاز جهت شستن نواحي استفاده از قسمت هاي مختلف ليف ي  31
  .كند مي

      

        .دهد شست و شو را از باال به پايين و از جلو به عقب انجام مي  32
        .  تميز مي كند اگر كاتتر ادراري وجود دارد اطراف آن را كامالً  33

34  
 پوشانده و كليه وسايلي كه خارج كرده است مانند لباس يا گان تميز به بيمار

را مجدد به بيمار  ...  ها يا باندهاي االستيك ، پد جاذب ادرار و مدفوع و جوراب
  . مي پوشاند

      

        . هاي كثيف را تعويض مي كند ملحفه تخت را مجدد درست كرده،   35
        . زير سر بيمار يك حوله پهن كرده و موها را شانه مي زند  36

تخت را به حالت اصلي برگردانده، بيمار را در وضعيت مناسب   37
  .قرار مي دهد

      

هاي آلوده را با رعايت احتياطات الزم جهت جلوگيري از  ملحفه  38
  .ها جمع آوري مي كند انتشار ميكروارگانيسم

      

        .دستكش ها را خارج مي كند  39

40  
 ميزان توانايي  منه حركات ، دا ميزان تحمل بيمار نسبت به حمام،

 و هر يافته غير معمول، تاريخ و ساعت  حمام را در  مراقبت از خود،
  . چارت بيمار ثبت مي كند 
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فصل  دوم
 كنترل عفونت
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

                                                         :          شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار
  شستن دست ها: عنوان فعاليت

  :هدف
   به بيمار ديگريپرسنل به بيمار و از بيمارجلوگيري از انتقال بيماري از 

  : وسايل مورد نياز
  دستمال - آب گرم جاري-  ماده مالش دهنده دست -) سپتيك آنتي(  ماده ضدعفوني كننده -مايع صابون 

    برس پالستيكي جهت تميز كردن دست - برس جهت تميز كردن ناخن و انگشتان-كاغذي 
   كمك بهيار –  بهيار– پرستار :عامل انجام كار

  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        . را از دست خارج مي كند)  وسايل زينتي( ناخن مصنوعي  ساعت، انگشتر ،  1
       . متر باشند سانتي5/0ها بايد كوتاه تر از  ناخن  2

3  
هاي بلند و مصنوعي و وجود الك در  طبق قوانين بين المللي، كار با ناخن

يژه و اتاق عمل و نوزادان و هنگام تماس مستقيم با بيمار ممنوع هاي و بخش
 . است

      

ابتدا دست ها را از آرنج خيس كرده،سپس با مايع صابون به خوبي مالش مي   4
 . شود استفاده از صابون جامد باعث ايجاد آلودگي متقابل مي. دهد

      

ت تميز جريان پيدا دست ها را طوري نگه مي دارد كه آب قسمت آلوده به قسم  5
 . نكند

      

       . دهد دهنده دست مالش مي با محلول مالشهاي خود را  ثانيه دست10حدود  6

اطراف انگشت ها متمركز به علت اين كه ميكروارگانسيم ها در زير ناخن و   7
 .  به اين نواحي توجه خاص مي كندهستند،

      

مي كند زيرا رشد از پاشيده شدن آب روي خود يا كف زمين اجتناب   8
 . ها روي سطوح مرطوب سريع تر است ميكروارگانسيم

      

كند،زيرا به شدت آلوده  از لمس و تماس با سينك دستشويي اجتناب مي  9
 . باشد مي

      

        .كند  به خوبي با دستمال كاغذي خشك ميها را  آنها پس از شستن كامل دست  10

11  
باشد جهت  نترل بازويي يا پايي نمي در صورتي كه شير دستشويي مجهز به ك

بستن شير آب از دستمال كاغذي خشك استفاده مي كند كه باعث انتقال 
  . دوباره آلودگي نشود
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  :                                                            تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب        :                                                        نام عامل انجام كار
   پوشيدن و خارج كردن ماسك صورت :عنوان فعاليت 

  : اهداف 
  هاي عفوني هوازي   پيشگيري از استنشاق ميكروب-1
 پيشگيري از انتشار ميكروب هاي هوازي از سيستم تنفسي پرستار به بيماران در معرض خطر يا به -2

  يك محيط استريل
   : د نيازوسايل مور
  ماسك تميز

   كمك بهيار– بهيار -پرستار : عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

1  

  : شدمي پوماسك صورت را به روش زير 
ماسك هاي يك بار مصرف با كيفيت مناسب بيش از ماسك : الف

  . اي موثر هستند هاي پارچه
  . ب ـ لبه باالي ماسك را مشخص مي كند

  .  ماسك را از دو بند لبه باال به دست مي گيردج ـ
لبه باالي ماسك را  روي پل بيني قرارداده و بندها را در پشت  د ـ 

 لبه باالي ماسك بايد در  در صورت استفاده از عينك ،. سرگره مي زند
  . زير عينك قرار گيرد

ر هـ ـ لبه پاييني ماسك را زير چانه قرار داده و بندهاي پاييني را د
 دهان و  ماسك بايد كامالً(قسمت باالي پشت گردن گره مي زند 

در صورت نياز به استفاده از عينك  محافظ آن ). بيني را بپوشاند
  .را مي پوشد

و ـ درهنگام استفاده از ماسك از صحبت كردن غير ضروري و 
  .در صورت امكان از عطسه كردن يا سرفه كردن اجتناب مي كند

ها يك بار استفاده مي كند و مدت زمان استفاده ز ـ از يك ماسك تن
در . باشدمي از آن طبق زمان توصيه شده توسط كارخانه سازنده 

  . صورت خيس شدن ماسك آن را تعويض مي كند
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  .  هرگز ماسك صورت را دور گردن آويزان نمي كند-ح
 دست هاي خود   حتماً ط ـ در صورت تماس دست با ماسك آلوده ،

  . را مي شويد

2  

  : ماسك را به روش زير خارج مي كند
الف ـ در صورت استفاده از دستكش آن ها را خارج مي كند يا 

  . دست هاي خود را مي شويد
  . ب ـ ابتدا بندهاي قسمت پاييني ماسك را باز مي كند

 سپس بندهاي قسمت باالي ماسك را باز كرده و با گرفتن  ج ـ
  . ردبندها آن را از روي صورت برمي دا

ماسك . د ـ ماسك يك بار مصرف را در سطل زباله مي اندازد 
به ماسك هاي استفاده شده قرار اي را در محل مربوط  پارچه

  .دهد مي
  . هـ  دست ها را مي شويد
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 :                                                                     تاريخ:                          نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                ام عامل انجام كارن

  

   پوشيدن و خارج كردن گان :عنوان فعاليت 
  : اهداف 

   پيشگيري از آلوده شدن  لباس پرستار -1
   معرض خطر  پيشگيري از انتقال ميكروب ها از پرستار به بيمار در-2

  گان تميز  : وسايل مورد نياز
   بهيار -پرستار : عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

        .دست ها را به طور كامل مي شويد  1
        .در صورت لزوم از ماسك استفاده مي كند  2

گان تميز را در مقابل خود طوري باز مي كند كه سطح داخلي آن   3
  .  هاي آلوده تماس پيدا نكندبا قسمت

      

       . كند هاي گان وارد مي ا به درون آستيندست ها و بازوهاي خود ر  4
        .بندهاي پشت گردن گان را مي بندد  5

 بندهاي ناحيه  هاي پشت گان را تا جاي ممكن روي هم آورده ، لبه  6
  . كمر يا كمربند را مي بندد

      

        . مي پوشدها را  در صورت لزوم دستكش  7
        .وظايف محوله را انجام مي دهد  8

9  

  : براي خارج كردن گان به روش زير اقدام مي كند
الف ـ در صورت پوشيدن دستكش آن ها را خارج كرده و در كيسه زباله 

  . قرار مي دهد
  . ب ـ بند پشت كمر گان را بازمي كند

  . ها را با آب و صابون مي شويد ج ـ دست
  .  را در قسمت پشت گردن باز مي كندد ـ بند گان

هـ ـ  گان را در آورده طوري جمع مي كند كه دست وي فقط با 
 سپس آن را در كيسه مخصوص  قسمت داخلي آن تماس پيدا كند،

  .لباس هاي كثيف مي اندازد
و ـ در صورت استفاده از ماسك آن را بازمي كند و در محل 

  . مي دهدمربوط به ماسك هاي استفاده شده قرار 
ز ـ در صورت استفاده از عينك محافظ آن را برمي دارد و در 

  . محل مخصوص جهت تميز شدن و استفاده مجدد قرار مي دهد
  .دست هاي خود را مي شويد ح ـ قبل از ترك اتاق بيمار ،

      



  كنترل عفونت/ فصل دوم

 
149

                                                      :        تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                                                            :    نام عامل انجام كار
  پوشيدن و خارج كردن دستكش استريل  : عنوان فعاليت

   : اهداف
   قادر ساختن پرستار به جابه جا كردن آزادانه وسايل استريل -1
هاي  با ميكروب) هاي باز  مانند افراد داراي زخم( پيشگيري از آلوده شدن بيماران در معرض خطر -2

  دست هاي پرستار
   :وسايل مورد نياز

  بسته حاوي يك جفت دستكش استريل در اندازه مناسب 
  پرستار  : عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

 دارد كه فقط قسمت داخلي م پوشيدن دستكش استريل توجههنگا  1
  . ست ها تماس داشته باشددستكش با د

      

        . خشك مي كند ابتدا دست ها را شسته و   2
        .پوشش دستكش را باز مي كند  3

دستكش مربوط به دست راست را از قسمت داخلي  با دست چپ،   4
  . ، دست راست را داخل دستكش مي كند آن گرفته

      

،  فته  دستكش چپ را از قسمت تاي خارجي آن گر با دست راست،  5
  . دست چپ را داخل آن مي كند

      

  نحوه خارج ساختن دستكش آلوده

 دستكش سمت راست را از ناحيه زير مچ  ابتدا توسط دست چپ،  7
  .  دستكش را از دست خارج مي كند گرفته ،

      

        . دستكش آلوده را از كف دست چپ نگه مي دارد  8

9  
آن   گرفته ،توسط دست راست، سمت داخلي دستكش دست چپ را
 به طوري  را به طرف بيرون برمي گرداند و از دست خارج مي كند،

  . كه دستكش آلوده دست چپ نيز درون آن قرار گيرد

      

10  
در صورت آلوده شدن دستكش ها، آن ها را در يك پاكت يا كيسه 
پالستيكي گذاشته و پس از بستن در پاكت، مجدداً درون پاكت يا كيسه 

  .ي قرار مي دهدپالستيكي ديگر
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

                                                            :       شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار
  هاي يك بار مصرف   پوشيدن و خارج كردن دستكش:عنوان فعاليت 

  : اهداف 
   پيشگيري از انتقال ميكروب ها از دست هاي پرستار به بيمار -1
اگرچه . كاهش احتمال آلوده شدن با ميكروب هاي دست پرستار كه ممكن است به ديگران منتقل شود -2

اي   هم وسيله ها جلوگيري مي كند ليكن پوشيدن دستكش  از انتقال ميكروب  معموالً شستن كامل دست ها،
  . رود  ميشمار پيشگيري به براي

  : وسايل مورد نياز 
  يك جفت دستكش يك بار مصرف در اندازه مناسب 

  پرستار ـ بهيار ـ كمك بهيار  : عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        . دست ها را به طور كامل شسته و خشك مي كند  1
        . در صورت لزوم ماسك و گان مي پوشد  2

هاي يك بار مصرف وجود  تكنيك خاصي براي پوشيدن دستكش  3
  . ندارد

      

4  
ها را روي مچ گان باال  درصورتي كه گان پوشيده است دستكش

دستكش ها مچ دست   در صورت عدم استفاده از گان ، مي كشد،
  . وي  را مي پوشانند

      

5  

  :ها به روش زير عمل مي كند براي خارج كردن دستكش
   اولين دستكش را با گرفتن سطح دستكش در كف دست ، الف ـ

دقت مي كند دستكش آلوده با . درست زير مچ خارج مي كند 
  . پوست دست تماس پيدا نكند

ب ـ دستكش اول را به طور كامل وارونه كرده از دست خارج و 
  . در دست ديگر نگه مي دارد

وم ج ـ دو انگشت از دست بدون دستكش را داخل مچ دستكش د
در اين حالت دستكش . كرده و آن را به طور وارونه خارج مي كند

  . ماند اول داخل دستكش دوم باقي مي
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                                                      شيفت:          نام بخش
  :نظام پرستاري ارزشيابامضاء و مهر :                                                                نام عامل انجام كار

   ايجاد و برقراري يك محيط استريل :نوع فعاليت
   حفظ حالت استريل وسايل :هدف

   :وسايل مورد نياز
الف ـ بسته گاز استريل ب ـ بسته حاوي  : بسته حاوي شان استريل ـ وسايل استريل برحسب نياز شامل
  ل كاسه استريل  ج ـ محلول ضدعفوني كننده د ـ فورسپس استري

  پرستار واجد شرايط : عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

1  

  :از استريل بودن بسته اطمينان حاصل مي كند 
صورت  در الف ـ دقت مي كند كه بسته تميز و خشك باشد،

  .  بسته آلوده است و نبايد استفاده شود مرطوب بودن،
رل مي كند و بسته را از ب ـ تاريخ انقضاي بسته استريل را كنت

  . نظر اينكه قبالً  باز نشده باشد بررسي مي كند
دهنده استريل بودن آن  ج ـ به تغيير رنگ برچسب بسته استريل كه نشان

  .است توجه مي كند
  

      

2  

 .بسته استريل را باز مي كند 
 براي بازكردن يك بسته استريل روي يك سطح صاف به روش زير 

  :عمل مي كند
 در   ـ بسته استريل را طوري در مقابل خود قرار مي دهد كه اوالًالف

 .  اولين پوشش آن به دور از وي باز شود مركز سيني قرار گرفته ثانياً
ب ـ براي باز كردن اولين پوشش دست خود را از روي بسته استريل 

با دو انگشت شست و سبابه اليه رويي را گرفته آن را . عبور نمي دهد
دقت مي كند دست با قسمت داخل پوشش . از خود باز مي كندبه دور 

  . تماس پيدا نكند
هاي كناري را به طرف پهلوها با رعايت موارد مطرح شده باز  ج ـ اليه
از دست .  اول باز شوداي كه رو قرار دارد كند اليهدقت مي . مي كند

راست براي باز كردن اليه راست و از دست چپ براي باز كردن اليه 
  . چپ استفاده مي كند

دقت مي كند اين .  چهارم را با دقت به طرف خود باز مي كند د ـ اليه
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  .اليه با لباس يا هر شيئي غير استريل ديگر تماس پيدا نكند
جهت باز كردن يك بسته استريل در دست خود به روش زير عمل 

  :مي كند
از وي الف ـ بسته را در يك دست طوري مي گيرد كه اليه رويي دور 

  . قرار گيرد
ب ـ با استفاده از دست ديگر بسته را به روش قبلي باز مي كند در 

  دوراز وسيله استريل  هاي بسته  استريل كامالً حالي كه گوشه اليه
دقت مي كند دست وي با محتويات بسته تماس حاصل . قرار گيرد

  .نكند
  :كندهاي استريل تجارتي به روش زيرعمل مي  جهت باز كردن بسته

 براي باز كردن داراي راهنماي الزم از  الف ـ اين بسته ها معموالً
  . طرف شركت سازنده مي باشند

 محل مخـصوصي بـراي    ، هاي بسته ب ـ چنان چه در يكي از گوشه 
 بسته را در يك دست خود گرفته، بـا دسـت             باز كردن وجود دارد،   

 مـي   ديگر پوشش روي بسته را از محل مشخص شده گرفته و باز           
  . كند

ج ـ چنان چه يك طرف بسته داراي محل مشخصي براي باز كردن  
.  حفظ استريل بودن آن نياز به همكـاري هـر دو دسـت دارد    ، است  

 .  بسته را باز مي كند لبه هاي محل مشخص را در دو دست  گرفته،
  

3  

  :پوشانيدن بسته استريل باز شده براي انتقال به كنار تخت بيمار
ر صورت ضرورت، برعكس روش باز كردن بسته استريل الف ـ د

روي يك سطح صاف عمل مي كند، بدين ترتيب كه ابتدا اليه نزديك به 
 سپس طرفين و در انتها اليه دورتر از خود را روي سطح  خود،

 دقت مي كند كه همواره دست وي با سطح  استريل قرار مي دهد،
  .بيروني پوشش تماس داشته باشد

  

      

4  

 :يجاد يك سطح استريل با استفاده از شانا 
  .  بسته حاوي شان را به روش آموخته شده قبلي باز مي كند الف ـ

هاي شان را كه روي آن تا شده  ب ـ با يك دست يكي از گوشه
  . گيرد مي
 رج مي كند و آن را دور از بدن خود ـ شان را از پوشش آن خاج

  . باز مي كند
  . دد ـ پوشش را كنار مي گذار

و ـ شان را طوري روي سطح تميز و خشك پهن مي كند كه قسمت 
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  .پاييني آن دور از وي قرار گيرد
  

5  

  . وسايل استريل را روي سطح  استريل قرار مي دهد
 : بندي شده به روش زير عمل مي كند جهت قرار دادن  وسايل بسته

  . الف ـ هر بسته را به روش آموخته شده قبلي باز مي كند
هاي پوشش بسته را جمع مي كند و  ـ با دست آزاد خود گوشهب 

  . تا مجاورت مچ كنار مي كشد
 شان يا ديگر وسايل آنها  ج ـ براي قرار دادن وسايلي نظير كاسه،

را از گوشه روي سطح استريل قرار مي دهد بدون اين كه دست 
  . وي از روي سطح استريل عبور كند
  .دد ـ پوشش بسته را كنار مي گذار
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب      :                                                          نام عامل انجام كار

 احتياطات هنگام نوتروپني: نوع فعاليت

  :هدف
  محافظت بيماران در معرض خطر از مواجهه با عوامل بيماري زا

  :مورد نيازوسايل 
 ديگر وسايل نظير – كارت احتياطات نوتروپني براي نصب روي در ورودي – گان – ماسك –دستكش 
  كي و دستگاه فشار سنج  گوشي پزش-دماسنج

  پرستار: عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
       .بيمار را در يك اتاق مجزا با فشار مثبت هوا قرار مي دهد  1

2  
براي كاهش اضطراب و جلب مشاركت، روش ايزوله را براي 

 .بيمار و خانواده وي توضيح مي دهد

      

3  
 را روي در " احتياطات نوتروپني "، كارت براي اطالع ديگر افراد

 .نصب مي كند

      

4  
قبل از پوشيدن دستكش و پس از در آوردن آن، دست ها را با 

  .محلول آنتي سپتيك مي شويد
      

       .گان مي پوشد  5
       .ماسك مي زند  6
       .تا حد امكان بيمار از اتاق خارج نمي كند  7

8  
ق خارج شود از گان و ماسك در صورتي كه بيمار بايد از اتا

 .استفاده مي كند

      

9  
ماري هاي عفوني اجازه مالقات به افراد بيمار يا مبتال به بي

 .دهد نمي

      

       .نياز به احتياطات نوتروپني را در برنامه خود ذكر مي كند  10
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 :                                                             ختاري:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                م كارنام عامل انجا

 احتياطات تماسي: نوع فعاليت

    پيشگيري از انتقال بيماري هاي عفوني منتقله از راه تماس با ترشحات آلوده بيمار:هدف
  : وسايل مورد نياز

 ديگر وسايل – كيسه پالستيكي – كارت مخصوص نصب روي در – ماسك – گان يا پيش بند –دستكش 
  مورد نياز نظير دماسنج ، گوشي پزشكي و دستگاه فشارخون

  اربهي-پرستار: عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
       .بيمار را در اتاق مجزا با سرويس جداگانه قرار مي دهد  1
       .با بيماري مشترك را در يك اتاق قرار دادمي توان دو بيمار   2
       .روش ايزوله را براي بيمار و خانواده وي توضيح مي دهد  3
        .را روي در نصب مي كند)) احتياطات تماسي((كارت   4

قبل از ورود به اتاق و پس از ترك اتاق دست هاي خود را   5
 .شويد مي

      

دهد  اراي بر چسب قرار ميرا در ظروف دنمونه هاي آزمايشگاهي   6
 .و هر چه سريع تر به آزمايشگاه مي فرستد

      

اطمينان مي يابد كه تمام مالقات كنندگان از گان و دستكش   7
 .استفاده مي كنند

      

8  
هر وسيله اي را كه با بيمار تماس داشته است در كيسه پالستيكي 

تريل مي جداگانه اي قرار مي دهد و آن ها را دور انداخته يا اس
 .كند

      

       .تا حد امكان بيمار از اتاق خارج نمي شود  9

در صورتي كه بيمار بايد از اتاق خارج شود هر نوع زخم داراي   10
 .ترشح را با پانسمان تميز مي پوشاند

      

       .گيرد ماسي را در برنامه خود در نظر ميوجود هر نوع احتياطات ت  11
        .ا ذكر مي كندتحمل بيمار نسبت به روش ر  12
        .زمان قطع احتياطات تماسي را ذكر مي كند  13

هر نوع آموزش به بيمار و خانواده . اقدامات اوليه را ثبت مي كند  14
 . را ثبت مي كند
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                              :                                تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                                    :                            نام عامل انجام كار

 احتياطات ريز قطرات: نوع فعاليت

   پيشگيري از انتشار بيماري هاي عفوني از طريق ترشحات بيني يا دهان:هدف
 كيسه پالستيكي، كارت مخصوص نصب روي  دستكش،:  در صورت لزوم– گان –ماسك : وسايل مورد نياز

   دستگاه فشارخون – گوشي پزشكي – ديگر وسايل نظير دماسنج -» احتياطات ريز قطرات « در با نوشته 
  بهيار-پرستار: عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار  رديف

در صورت امكان بيمار را در اتاق مجزا با سرويس دستشويي جدا قرار   1
 .مي دهد

      

       .ري مشترك را مي توان در يك اتاق قرار داددو بيمار با يك بيما  2
       .روش ايزوله را براي بيمار و خانواده توضيح مي دهد  3

را روي در اتاق » احتياطات ريز قطرات « براي اطالع ديگر افراد، كارت   4
  .نصب مي كند

      

       .شويد س از ترك اتاق دست هاي خود را ميقبل از ورود به اتاق و پ  5

       .ك را به طور مناسب روي دهان و بيني محكم مي كندماس  6

ني ماسك را به طور مناسب محكم فلز قابل انعطاف روي قسمت بي  7
 .كند مي

      

به بيمار آموزش مي دهد كه دهان و بيني خود را هنگام عطسه و   8
 .سرفه با دستمال كاغذي بپوشاند

      

هاي   دهد تا دستماليك كيسه پالستيكي نزديك تخت بيمار قرار مي  9
 .آلوده خود را در آن قرار دهد

      

       .اطمينان مي يابد كه تمام مالقاتي ها از ماسك استفاده مي كنند  10

در صورتي كه بيمار بايد اتاق را ترك كند مطمئن مي شود كه دهان و   11
 .بيني خود را با ماسك پوشانده است

      

        .گيرد  را در برنامه خود در نظر ميطراتنياز به رعايت احتياطات ريز ق  12

اقدامات اوليه را ذكر مي كند، هر نوع آموزش به بيمار و خانواده را   13
 . ثبت مي كند

      

        .تحمل بيمار نسبت به روش را ثبت مي كند  14
        .تاريخ قطع احتياطات ريز قطرات را ذكر مي كند  15
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 :                                                                                             تاريخ:  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

 :                                                                  شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

 احتياط الزم در انتشار ذرات از راه هوا: وع فعاليتن

   :هدف
كه به وسيله ي تنفس، عطسه يا سرفه در هوا پيشگيري از انتقال بيماري هاي عفوني منتقل شونده از راه هوا، 

  .منتشر مي شود
  :وسايل مورد نياز

 ، رسپيراتور HEPAU ، رسپيراتور با فيلتر مخصوص با كيفيت باال N 95رسپيراتور ( وسايل تهويه تنفسي 
، »ايزوالسيون «  كارت مخصوص نصب  روي در حاوي كلمه –، ماسك جراحي  )PAPRبا قدرت تخليص هوا 

 گوشي پزشكي و دستگاه – ديگر وسايل نظير دماسنج –ر وسايل الزم براي رعايت استانداردهاي احتياطي ديگ
  اندازه گيري فشار خون

  پرستار: عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
       .بيمار را در يك اتاق در بسته با فشار منفي هوا قرار مي دهد  1
       .استتاق داراي قسمت كفش كن در صورت امكان ا  2
       .دوجود هواي فشار منفي در اتاق را كنترل مي كن  3

در صورت امكان مي توان دو بيمار با بيماري يكسان را در يك   4
  .اتاق قرار داد

      

       .اقدامات احتياطي را براي بيمار و خانواده وي توضيح مي دهد  5

6  
لوگيري از ورود ذرات منتشر براي حفظ فشار منفي داخل اتاق و ج

درب اتاق و قسمت كفش كن هميشه بسته مراقب است كه در هوا، 
 .باشد

      

فهرست اقدامات احتياطي را روي در نصب مي كند تا براي تمام   7
 .افراد قابل مشاهده باشد

      

بر اساس راهنمايي هاي كارخانه سازنده از رسپيراتورها استفاده   8
 .مي كند

      

يمار آموزش مي دهد هنگام سرفه يا عطسه دهان و بيني خود را با به ب  9
 .دستمال بپوشاند

      

يك كيسه در كنار تخت بيمار در نظر مي گيرد كه بيمار دستمال   10
 .هاي آلوده را داخل آن بيندازد
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اطمينان مي يابد كه تمام افراد حاضر در اتاق از وسايل محافظتي   11
 .دتنفسي استفاده مي كنن

      

       .تا حد امكان بيمار از اتاق خارج نشودمراقب است كه   12

در صورتي كه بيمار الزم است اتاق را ترك كند اطمينان مي يابد   13
 .كه بيمار با ماسك جراحي بيني و دهان خود را پوشانده باشد

      

نياز به برقراري استانداردهاي ذرات معلق در هوا را در برنامه   14
 . ظر مي گيردخود در ن

      

اقدامات اوليه، تحمل بيمار نسبت به روش و هر نوع آموزش به   15
  .بيمار و خانواده را ثبت مي كند

      

        .تاريخ قطع احتياطات ذرات معلق را ذكر مي كند  16
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 :                                                             ختاري:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                م كارنام عامل انجا

 استانداردهاي احتياطي: نوع فعاليت

    پيشگيري از عفونت هاي قابل انتقال:هدف
  : وسايل مورد نياز

 كيسه براي –هاي احياء  ك ماس– گان يا پيش بند – محافظ صورت – عينك محافظ – ماسك –دستكش 
 در 1 و 10 در 1(  محلول هاي سفيد كننده رقيق شده – محلول هاي ضد عفوني توبركلوزيس –نمونه گيري 

از (  مواد ضد ميكروبي – C و هپاتيت B مواد ضد ويروس هپاتيت –)  كه هر روز به طور تازه تهيه شود100
اي كه آلوده به عوامل ضد ميكروبي يا تجمع  صفحه – HIV عوامل ضد ويروس –) جمله توبركلوزيس

  .ميكروبي نباشد
  پرستار: عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

به محض آلودگي دست ها با خون، مايعات بدن، عرق، ترشحات، يا   1
 .مواد در ناژ شده آن ها را مي شويد

      

       .را مي شويدقبل و پس از مراقبت از بيمار دست هاي خود   2
       .پس از در آوردن دستكش ها دست هاي خود را مي شويد  3

هنگامي كه امكان شست و شوي دست ها وجود ندارد دست ها را   4
  .با پدهاي الكلي پاك مي كند

      

در صورتي كه با خون يا مايعات بدن بيمار تماس دارد دستكش   5
 .مي پوشد

      

دگي از بيماري به بيمار ديگر براي پيش گيري از انتقال آلو  6
 .دستكش ها را تعويض كرده و دست هاي خود را مي شويد

      

7  

در طي انجام روش هايي نظير جراحي، آندوسكوپي، دياليز، كمك 
در اينتوبه كردن يا جاي گذاري الين هاي شرياني كه امكان پاشيده 
شدن ترشحات و مايعات بدن يا خون وجود دارد از ماسك، 

 .، عينك محافظ و گان ضد آب استفاده مي كند صورتمحافظ 

      

       .سر سوزن ها و ديگر وسايل تيز را با احتياط حمل مي كند  8
        .از خم كردن و شكستن سوزن ها خودداري مي كند  9
       .سر سوزن ها را از سرنگ جدا مي كند  10

بل نفوذ به محض استفاده از سوزن ها آن ها را در محفظه هاي غير قا  11
 .مي اندازد
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براي برداشتن قطعات شكسته شده يا وسايل تيز از وسيله   12
 .مخصوص استفاده مي كند

      

د روش كار وي براي خود،  را بررسي مي كند كه اطمينان يابعملكرد خود  13
 .بيمار و همكارانش ايمن مي باشد

      

14  
 وقوع براي ثبت، درمان مناسب و بررسي ميزان رخداد حوادث،

آسيب هاي ناشي از اجسام نوك تيز يا ديگر صدمات را هر چه 
 .سريع تر گزارش مي دهد

      

تمام نمونه هاي جمع آوري شده از بيماران را به طور صحيح  بر   15
 .چسب مي زند

      

        .نمونه هاي مورد نظر را در كيسه هاي پالستيكي قرار مي دهد  16

17  
نيستند و با ترشحات بيمار، تمام وسايلي كه يك بار مصرف 

تعريق، خون و در ناژ در تماس مستقيم هستند قبل از خارج كردن 
  .از اتاق در يك كيسه جداگانه قرار مي دهد

      

        .ملحفه ها و زباله ها را در كيسه هاي جداگانه قرار مي دهد  18

ضخامت كيسه هاي زباله به گونه اي باشد كه بتواند محتويات   19
  .به خوبي نگه داردخود را 

      

سطوحي كه با خون و مايعات بدن در تماس بوده اند با مواد ضد   20
  .عفوني كننده پاك مي كند

      

       .لزومي به استفاده از ظروف يك بار مصرف براي غذا وجود ندارد  21

در صورت وجود زخم ترشحي تا بهبود آن از تماس مستقيم با   22
  .بيمار خودداري مي كند

      

23  
در صورتي كه دست هاي وي دچار درماتيت يا شكنندگي پوستي 
است از قرار گرفتن در وضعيت هايي كه نياز به تماس مستقيم با 

  .خون و مايعات بدن بيمار است خودداري مي كند

      

24  

  :ثبت
نياز ويژه به احتياطات ايزوالسيون در برنامه مراقبت  -

  پرستاري 
   در مورد ايزواسيون آموزش به بيمار و خانواده وي -
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   فتشي:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  . و بهياران كنترل مي شودانجام كارهاي مربوط به كمك بهياران توسط پرستاران
  بندي وسايل مصرف شده   مراقبت و بسته :نوع فعاليت

  :  اهداف
  پيشگيري از تماس مراقبين بهداشتي با وسايل آلوده به ترشحات و مواد دفعي بدن بيمار  -1
   پيشگيري از آلوده شدن بيمار -2

   كيسه نايلوني داراي برچسب مخصوص :وسايل مورد نياز
  كمك بهيار :  كارعامل انجام

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

1  
ها و وسايل يك بار مصرف كثيف شامل پانسمان هاي آلوده  زباله

را دركيسه ...  و   خون به مواد ترشحي و عفوني مثل چرك ،
نايلوني داراي عالمت عفوني گذاشته و داخل سطل مخصوص قرار 

  . مي دهد

      

2  

ف آلوده را طبق مقررات موسسه در كيسه وسايل چند بار مصر
گذاري شده قرار داده و به بخش مخصوص   نايلوني عالمت

ضدعفوني كردن وسايل مي فرستد،  يا در بخش در محل 
مخصوص با آب و صابون شسته و برحسب نوع محلول 

  .ضدعفوني كننده به مدت الزم ضدعفوني مي كند
حل مخصوص قرار  خشك كرده و در م  سپس آن ها را شسته ،-

 . مي دهد

      

3  

 آن ها را داخل  در صورت استفاده از ظروف غذاي يك بار مصرف،
گذاري شده مي گذارد، سپس داخل سطل  كيسه نايلوني عالمت
  .مخصوص قرار مي دهد

 در صورت استفاده از ظروف غذاي معمولي آن ها را با آب و - 
زم در محلول  سپس براي مدت زمان ال صابون به طور كامل شسته،
  . ضدعفوني كننده قرار مي دهد

      

4  
حداقل تماس را با ملحفه آلوده دارد و آن ها را در كيسه 

گذاري شده است قرار مي  مخصوص لباس هاي كثيف كه عالمت 
  . دهد
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5  

هاي آزمايشگاهي دقت مي كند كه سطح  آوري نمونه هنگام جمع
  . بيروني ظروف جمع آوري آلوده نشوند

 صورت آلوده شدن سطح بيروني، قبل از فرستادن به در-
  . آزمايشگاه آن را در يك پوشش پالستيكي شفاف قرار مي دهد

      

6  
لباس هاي آلوده را قبل از فرستادن به منزل يا رختشوي خانه 

 . گذاري مي كند بندي و عالمت بسته
      

7  
بازي ها را طبق مقررات موسسه   مجالت و اسباب  كتاب،
 . وني كرده و سپس دور مي اندازدضدعف

      

8  
وسايل كنترل فشارخون را در صورت آلوده بودن، طبق مقررات 

 . موسسه ضدعفوني مي كند
      

9  
در صورت محكم نبودن كيسه بسته بندي وسايل آلوده يا آلوده 

  .  از كيسه دوم استفاده مي كند شدن سطح خارجي كيسه اول ،
      

10  
هاي  يز و برنده نظير سوزن، اره و شيشهوسايل يك بار مصرف ت

وف غيرقابل نفود و مقاوم  در ظر قبل از دور انداختن، شكسته را
 . دهد قرار مي
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فصل سوم
گيري نمونه  
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

                                                         :          شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

   كمك در انجام پونكسيون كمري:نوع فعاليت
  تشخيص بيماري : هدف

  :سايل مورد نيازو
 -  بر چسب-)شامل دو عدد لوله آزمايش، گاز،  پنبه،  رسيور، گالي پات،  پنس ، شان (  LPست 

  LP سوزن - محلول ضدعفوني كننده -لكوپالست 
   پرستار واجد شرايط:عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

        .وسايل مورد نياز را آماده مي كند  1
       .جهت انجام روش از بيمار رضايت نامه كتبي اخذ مي كند  2
       .مراحل انجام كار را براي بيمار شرح مي دهد  3

ش به دفع ادرار و مدفوع تشويق بيمار را قبل از انجام اين رو  4
  .كند مي

      

       .بيمار را جهت انجام اين روش در وضعيت مناسب قرار مي دهد  5

 حين كار آموزش با انجام تنفس طبيعي دربه بيمار در رابطه   6
 .دهد مي

      

همزمان با پيشرفت كار، مرحله به مرحله روش كار را براي بيمار   7
 .شرح مي دهد

      

ه شده بر چسب مشخصات بيمار را روي نمونه هاي گرفت  8
 .چسباند مي

      

       .در محل انجام روش، از پانسمان كوچك استفاده مي كند  9
      .كند حيح به آزمايشگاه ارسال ميا را بالفاصله به روش صنمونه ه  10

 ساعت در وضعيت دمر قرار 2-3ش بيمار را پس از انجام رو  11
 .دهد مي

      

اشي از اين روش تشخيصي  كنترل بيمار را از نظر عوارض ن  12
 .كند و در صورت بروز عوارض به پزشك اطالع مي دهد مي

      

 بيمار را به خوردن ،يت مصرف مايعاتدر صورت نداشتن ممنوع  13
 .مايعات تشويق مي كند
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                              شيفت:                                                  نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  زه گيري قند خون از طريق سوزن پوستي  اندا:نوع فعاليت
    :اهداف

   اندازه گيري سطح قند خون -1
   تشخيص وضعيت  هيپرگليسمي يا هيپوگليسمي-2

   :وسايل مورد نياز
   دستكش يك بار مصرف-  پنبه الكل -  نوار تست -) النست( سوزن مخصوص-دستگاه گلوكومتر 
   پرستار، بهيار:عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  جام كارمراحل ان رديف

        .دست هاي مددجو را با آب گرم وصابون مي شويد  1
       .مددجو را در وضعيت راحت قرار مي دهد  2
        .دستگاه را روشن مي كند  3
        .نوار تست را درون دستگاه قرار مي دهد  4
       .دقت دارد كه كد دستگاه و نوار تست يكسان باشد  5
       .را براي سوزن زدن انتخاب مي كنديكي از انگشتان   6
       .انگشت مورد نظر را به آهستگي ماساژ مي دهد  7
       .محل ورود سوزن را با پنبه الكل ضد عفوني مي كند  8
        .اجازه مي دهد محل الكل خشك شود  9
       .دستكش مي پوشد  10
       .پوشش النست را بر مي دارد و سريع و عمودي وارد محل مي كند  11
       .قطره اول خون خارج شده را با پنبه الكل خشك مي كند  12
       .محل سوراخ شده را فشار مي دهد تا قطره خون بزرگي خارج شود  13
       .نوار تست را به قطره خون نزديك مي كند  14

بدون تماس دست با سطح نوار توجه مي كند كه تمام سطح نوار   15
 .به خون آغشته شود

      

      .صورت لزوم طبق دستور كارخانه زمان سنج را فشار مي دهددر   16
       .صبر مي كند تا دستگاه جواب را به شما اعالم كند  17
       .پس از حصول نتيجه نوار را از دستگاه خارج مي كند  18
       .دستگاه را خاموش مي كند  19
        .نتيجه تست را به پزشك و مددجو اطالع مي دهد  20
        .را در پرونده ثبت مي كندنتيجه   21
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

   خون گيري وريدي :نوع فعاليت
  :هدف
  هاي آزمايشگاهي  خون جهت انجام بررسي آوري نمونه  جمع

   :وسايل مورد نياز
 5×5 گاز كوچك - برچسب– پنبه الكلي –آوري خون   سرنگ و شيشه و لوله هاي جمع- دستكش -تورنيكه

   برگه درخواست آزمايش و جعبه وسايل خونگيري –سانتي متر استريل 
   پرستار واجد شرايط :عامل انجام كار

  

 مالحظات  خير  بلي   كارمراحل انجام رديف
        .  مي شويد و دستكش مي پوشد دستان خود را كامالً  1
       .بيمار را با صدا كردن نامش شناسايي مي كند  2

خواهد  به بيمار توضيح مي دهد كه نمونه را براي چه منظوري مي  3
  .و چه كاري انجام خواهد داد

      

دچار حالت غش يا از بيمار سئوال مي كندآيا هنگام خون دادن   4
   شود؟ حالت تهوع و ضعف مي

      

 مي خواهد كه در  از اواگر بيمار در تخت دراز كشيده است  5
 . وضعيت به پشت خوابيده قرار گيرد

      

 مي خواهد كه دست خود را روي  از اودر بيماري كه نشسته است  6
 . لبه صندلي يا ميز بگذارد

      

       .محل خون گيري بررسي مي كندوريدهاي بيمار را براي انتخاب   7
       .   باالي محل موردنظر مي بنددمتر ي سانت5تورنيكه را   8

براي راحتي دسترسي به عروق از بيمار مي خواهد كه چند بار مچ   9
  . خود را باز و بسته كند

      

اي ضدعفوني  محل خونگيري را با پنبه الكل يا بتادين به شكل دايره  10
 . مي كند

      

       . اجازه مي دهد تا محل ضدعفوني كامالً  خشك شود  11

ت خود زير ناحيه خونگيري مي كشد تا وريد را با فشاردادن شس  12
 . پوست به طرف پايين ثابت شود

      

      دار سوزن رو  درجه در حالي كه سمت شيب30سوزن را با زاويه  13
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 . به باالست وارد وريد مي كند

د سرنگ شد به آرامي خون را مي كشد تا هنگامي كه خون وار  14
 . ميزان مورد نياز خون بگيرد

      

        .تورنيكه را باز مي كند  15

 گاز كوچك را روي محل سوزن گذاشته و به  گيري، بعد از نمونه  16
  . آرامي سوزن را از وريد خارج مي كند

      

  دقيقه وارد3 الي 2فشار ماليمي روي محل ورود سوزن به مدت   17
  . مي كند تا خون بند بيايد

      

        . بعد از توقف خونريزي روي آن چسب مي زند  18

اگر از سرنگ استفاده كرده است نمونه را به شيشه  مخصوص نمونه   19
  . انتقال مي دهد

      

        . نمونه را درمحل نگهداري نمونه قرار مي دهد  20
        . ي چك مي كنددر پايان، محل خونگيري را از نظر توقف خونريز  21

 5 حدود  اگر خونريزي متوقف نشده بود محل مورد نظر را مجدداً  22
  . دقيقه فشار مي دهد

      

        . وسايل را جمع مي كند  23

24  

 زماني كه خون به   نام تست،  ناحيه خونگيري، تاريخ، زمان ،
آوري شده، درجه  جمع  ميزان خون  ،هزمايشگاه فرستاده شد آ

لعمل بيمار به خونگيري را ثبت ا ار و هر نوع عكسحرارت بيم
  .كند مي
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                        شيفت:                                        نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

    كشت خون :ليتنوع فعا
  : هدف
  آوري خون جهت بررسي از نظر وجود باكتريمي و سپتي سمي  جمع

  :وسايل مورد نياز
 50شيشه ( شيشه كشت خون – سي سي براي كودكان 10 سرنگ – الكل يا بتادين – دستكش –تورنيكه 

 جعبه مخصوص  –ايش  برگه درخواست آزم–) ميلي ليتر براي كودكان و نوزادان25 ليتر براي بالغين ، ميلي
  وسايل خونگيري 
   پرستار واجد شرايط :عامل انجام كار

  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        .به بيمار مي گويد كه نياز به چند بار خون گيري است  1
       . فرايند كار را به بيمار شرح مي دهد  2
        . دستان خود را مي شويد و دستكش مي پوشد  3
        . ه خونگيري را با پنبه الكل يا بتادين ضدعفوني مي كندناحي  4
       . به صورت دوراني ضدعفوني را انجام مي دهد  5
       .  ثانيه صبر مي كند تا الكل يا بتادين خشك شود60  تا 30  6

 سي سي در 10(سوزن را وارد رگ  كرده و خونگيري مي كند   7
 ). سي سي در كودكان2-6 بالغين ،

      

       . درب شيشه كشت خون را با بتادين ضدعفوني مي كند  8
        . سوزن را وارد كرده و خون را  آهسته داخل شيشه مي ريزد  9

 ميلي ليتر را به 2 ميلي ليتري و 50ليتر از خون را به شيشه    ميلي5  10
 . ليتري وارد مي كند  ميلي20شيشه 

      

 زمان و تاريخ  زشك، نام پ  شماره اتاق ، بر چسب حاوي نام،  11
 . آوري را به شيشه مي چسباند جمع

      

       . سرنگ و سر سوزن را معدوم مي كند  12
        .دستكش ها را خارج مي كند  13

14  
  ميزان خون گرفته شده، زمايش،  نام آ گيري ، زمان و تاريخ نمونه

 درجه حرارت بيمار  تعداد شيشه هاي مورد استفاده ،
 . بيمار به خونگيري را ثبت مي كندهاي  العمل وعكس
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                       شيفت:                                                                         نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

    تست قند خون :نوع فعاليت
  :اهداف

  گيري ميزان قند خون در مواردي مثل ديابت سي و اندازه برر-1 
   غربالگري ديابت و هيپوگليسمي نوزادان -2
  كمك به افتراق كماي ديابتيك از كماي غيرديابتيك -3

  : وسايل مورد نياز
 ساعت - چسب- النست– گاز استريل – پنبه الكل–) در صورت در دسترس بودن(  گلوكومتر –دستكش 

  مارداراي ثانيه ش
   پرستار واجد شرايط :عامل انجام كار

  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        .  شرح مي دهدوش كار را به بيمار يا والدينر  1

 نوك انگشتان و الله  معموالً( محل خونگيري را مشخص مي كند  2
 ).گوش در كودكان و بالغين و پاشنه پا در نوزادان 

      

        . ي شويدهاي خود را م دست   3
        . دستكش مي پوشد  4
       .  مي كندگرم دقيقه 10براي را  ناحيه  گشادي عروقدر صورت نياز به  5

محل خونگيري را با پنبه الكل ضدعفوني كرده و با گاز استريل   6
 . خشك مي كند

      

 النست را به نوك  گيري از نوك انگشت با استفاده از النست، براي نمونه  7
 . اين كار را سريع و با دقت انجام مي دهد. يمار مي زندانگشت ب

      

       . يك قطره از خون را روي نوار قرار مي دهد  8

  از فشار مستقيم براي جلوگيري از تشكيل هماتوم ، بعد از خونگيري،   9
  . استفاده مي كند

      

       .  ثانيه روي نوار بماند60اجازه مي دهد خون به مدت   10

 رنگ موجود در نوار را با نمودار رنگ استاندارد كه روي تغيير  11
 . جعبه وجود دارد مقايسه مي كند

      

مي كند، براساس دستورالعمل كار  اگر از گلوكومتر استفاده   12
 . دستگاه عمل مي كند

      

      .  خونريزي نداشت روي آن چسب مي زند در صورتي كه محل خونگيري ،  13
        . زمان و تاريخ تست را ثبت مي كند  جواب آزمايش ،  14
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                       شيفت:                                                                         نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

 خون شرياني گازهاي ازه گيري گيري خون به منظور اند   نمونه:نوع فعاليت

  :هدف
 و فشار (Pao2) ، فشار اكسيژن شرياني PHگيري  بررسي كاركرد تهويه به وسيله اندازه

    ( Paco2)اكسيدكربن دي
  :وسايل مورد نياز

 پنبه الكل يا -دستكش  -هپارين-)  وجود داردABGهاي مخصوص  در حال حاضر بعضي سرنگ (سرنگ 
  -درخواست آزمايش   برگه - برچسب   -ظرف محتوي يخ   - سانتي متر 5×5ريل  عدد گاز است2-بتادين 
  در صورت لزوم% ) 1( ليدوكائين -چسب

  :مي كندوسايل را به شرح زير آماده 
  . مي شويدالف ـ دستان خود را 

  جمع آوري، زمان   شماره اتاق ،  درجه حرارت ،  كه شامل نام بيمار،مي كندب ـ برچسب روي نمونه را آماده 
  .مي باشد) رساني و نام پزشك فشار اكسيژن شرياني و روش اكسيژن(در صورت وصل بودن به ونتيالتور 

  . مي كندج ـ ظرف حاوي يخ را آماده 
د و پيستون را مي دار سرنگ را مستقيم نگه  ،مي كشدهپارين را به داخل سرنگ (مي كندد ـ سرنگ را هپارينه 

باقي ماندن . مي كندسپس به آرامي همه هپارين را خارج . به هپارين آغشته شود تا همه جاي سرنگ مي كشد
  ).دهد  را تغيير ميPao2 و PHهپارين 

  )ويژه كار( پرستار واجد شرايط:عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        . مراحل انجام كار را به بيمار شرح مي دهد  1
       .  شويد و دستكش مي پوشددست هاي خود را مي  2
        . يك دستمال كاغذي زير مچ بيمار قرار مي دهد  3
        . شريان را با استفاده از نبضي كه دارد پيدا مي كند  4
       . محل خونگيري را با بتادين ضدعفوني مي كند  5
       . از حركت چرخشي مركز به بيرون استفاده مي كند  6

 شريان را پيدا مي كند، سپس انگشتان را با انگشت اشاره و مياني  7
 . دو طرف رگ قرار مي دهد

      

 درجه گرفته و وارد مي كند و در 45 تا 30سوزن را با زاويه   8
 .  درجه انجام مي دهد60خونگيري شريان براكيال با زاويه 
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        . با يك حركت سوزن را وارد شريان مي كند  9

 هيچگاه براي خونگيري پيستون   مي كند،ورود خون در سرنگ را مشاهده  10
 . رانمي كشد چرا كه خون شرياني بايستي خودش وارد سرنگ شود

      

       .  ميلي ليتر خون مي گيرد3 تا 1به اندازه   11
       .  دقيقه فشار مي دهد5 گاز استريل را روي محل به مدت  گيري ، بعد از خون  12

13  
 تا 10كند براي  اد مصرف ميدر صورتي كه بيمار داروي ضد انعق

 دقيقه فشار مي دهد و ازهمكار خود كمك مي خواهد و خودش 15
 . نمونه را براي انتقال آماده مي كند

      

       . حباب هاي هوا را از سرنگ خارج مي كند  14

سوزن را با درپوش پالستيكي مخصوص مسدود مي كند تا هوا   15
  . وارد سرنگ نشود

      

وي ظرف يخ يا كيف پالستيكي يخ  شده را ربرچسب نوشته  16
  . چسباند مي

      

 بالفاصله به  برگه درخواست آزمايش را همراه با نمونه آزمايش،  17
  . آزمايشگاه ارسال مي كند

      

18  
عاليم حياتي بيمار را بررسي مي كند و عالئم مشكل در 

حسي و خونريزي   بي  تغيير رنگ،  درد ، خونرساني مثل تورم،
  . لي كه خونگيري انجام شده است را چك مي كندمح

      

19  
 محل خونگيري،   دماي بدن بيمار،  زمان خونگيري، نتيجه تست آلن،

مقدار زمان صرف شده براي فشار به محل و توقف خونريزي و 
. كند  ميزان اكسيژن دريافتي را ثبت ميدر صورت دريافت اكسيژن،
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 :                                                             تاريخ:                                  درماني يا بيمارستاننام مركز آموزشي 

                       :                                            شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  آوري ادرار تصادفي   جمع:نوع فعاليت
    :اهداف

  .ذيرش جهت تكميل پرونده به عنوان بخشي از بررسي و معاينه بيمار در بدو پ-1
   جهت غربالگري اختالالت سيستميك يا دستگاه ادراري -2

  :وسايل مورد نياز
 دستمال   -آب و صابون– برگه درخواست آزمايش -گيري   ظرف نمونه - دستكش - لگن يا لوله ادراري

ن و لوله ادراري در  لگ- محلول بتادين- سانتي متر5×5 گاز استريل  -گيري استريل    ظرف نمونه-كاغذي 
  .  برگه درخواست آزمايش-صورت نياز 

   پرستار و بهيار :عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

به بيمار مي گويد كه نمونه را براي آزمايش ادرار و بررسي ادرار   1
  . نياز دارد و روش كار را شرح مي دهد

      

       . خلوت بيمار را حفظ مي كند  2

به بيماري كه ملزم به استراحت در تخت است آموزش مي دهد كه   3
  . ادرار خود را در لگن يا لوله ادراري تخليه كند

      

        . دستكش مي پوشد  4
      . ريزد  درون ظرف نمونه گيري مي ميلي ليتر از ادرار را120ميزان   5

ج دارد كل ادرار را در ظرف مدراگر بيمار ثبت جذب و دفع   6
 . ريزد و ميزان آن را ثبت مي كند مي

      

آوري   زمان و تاريخ جمع  شماره اتاق، برچسب حاوي نام بيمار،  7
 . ادرار را روي ظرف مي چسباند

      

آوري ادرار الصاق  عبرگه درخواست آزمايش را به ظرف جم  8
 .كند و به آزمايشگاه ارسال مي كند مي

      

اش   مي شويد و به محل اوليهآوري را  لگن و ظرف مدرج جمع  9
  . بازمي گرداند

      

       . دستان خود را مي شويد  10
       .آب و صابون در اختيار بيمار قرار مي دهد تا خود را تميز كند  11
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                        :                                      تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان
:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش

  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                              :                                  نام عامل انجام كار
  آوري نمونه تميز وسط ادرار    جمع:نوع فعاليت

  :  اهداف
  .  به عنوان بخشي از بررسي و معاينه بيمار در بدو پذيرش جهت تكميل پرونده-1
   جهت غربالگري اختالالت سيستميك يا دستگاه ادراري -2

  : زوسايل مورد نيا
 دستمال –آب و صابون – برگه درخواست آزمايش – ظرف نمونه گيري   - دستكش-لگن يا لوله ادراري 

 لگن و لوله ادراري – محلول بتادين –متر  سانتي5 ×5 گاز استريل – ظرف نمونه گيري استريل –كاغذي 
  .  برگه درخواست آزمايش–در صورت نياز 
   پرستار و بهيار:عامل انجام كار

  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار فردي
        . روش كار را به دقت به بيمار شرح مي دهد  1
       . تأكيد مي كند كه نمونه بايستي بدون آلودگي و تميز باشد  2

3  

به بيمار مي گويد قبل از ادرار كردن ناحية پرينه را با آب و صابون 
شته به محلول  سانتي متر آغ5×5بشويد و سه بار با گازهاي استريل 

به شستن از جلو به عقب ناحيه تناسلي در ( بتادين شستشو دهد
  ).ها تاكيد مي كند خانم

      

به بيمار خانم مي گويد كه هنگام ادرار كردن با انگشت شست و اشاره   4
  . هاي فرج را از هم باز كند و تا پايان ادرار به همان حالت نگه دارد لب

      

5  
شروع به ادرار كردن كند سپس بدون اينكه جريان به بيمار مي گويد كه 

 سي سي 30-50ادرار را قطع كند ظرف را زير ادرار نگه دارد و حدود 
 . آوري كند ادرار جمع

      

در صورتي كه بيمار برگه جذب و دفع دارد بقيه ادرار بيمار را نيز   6
 . گيري مي كند  جمع كرده و اندازه

      

       . را از بيمار مي گيردظرف استريل حاوي ادرار   7
       . از دست زدن به قسمت داخلي ظرف پرهيز مي كند  8
        . هاي خود را خارج مي كند دستكش   9
       . دستان خود را مي شويد  10

آوري   زمان جمع  نوع نمونه ،  شماره اتاق ، برچسب حاوي نام بيمار،  11
 .و تشخيص را روي ظرف نمونه مي چسباند

      

شود هر نوع درمان   صورتي كه نمونه ادرار جهت كشت تهيه ميدر  12
 . بيوتيكي را يادداشت مي كند آنتي

      

نمونه را بالفاصله به آزمايشگاه مي فرستد يا اينكه در يخچال   13
 . ها قرار مي دهد مخصوص نمونه
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                انجام كارنام عامل 

    گرفتن نمونه از سوند ادراري :نوع فعاليت
  :  اهداف

  . به عنوان بخشي از بررسي و معاينه بيمار در بدو پذيرش جهت تكميل پرونده-1
   سيستميك يا دستگاه ادراري جهت غربالگري اختالالت -2

  : وسايل مورد نياز
 برچسب  -گيري استريل   ظرف نمونه  - 22 يا 21 سوزن  -ليتر   ميلي10 سرنگ  - كالمپ  - پنبه الكل -دستكش

  .  برگه درخواست آزمايش-نام و مشخصات بيمار 
   بهيار - پرستار :عامل انجام كار

   
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

        .  سوند را كالمپ مي كند گيري،  دقيقه قبل از نمونه30حدود   1
       . دستكش مي پوشد  2

گيري دارد آنرا با پنبه الكل   اگر خود سوند محل مخصوص نمونه  3
  . ضدعفوني مي كند

      

گيري   درجه وارد قسمت مخصوص نمونه90سوزن را با زاويه   4
  . مي كند

      

       . مي كشدادرار را داخل سرنگ   5

6  
  گيري ندارد و پالستيكي است، اگر سوند قسمت مخصوص نمونه

آوري را  روي سوند درست باالي محل اتصال سوند به لوله جمع
 . با پنبه الكل ضدعفوني مي كند

      

       .  درجه وارد مي كند45سوزن را با زاويه   7
       . نمونه ادرار را با سرنگ مي كشد  8
       . دهد گيري انتقال مي تريل مخصوص نمونهك ظرف اسنمونه را به ي  9
       . برچسب مي چسباند  10

آزمايش بالفاصله به آزمايشگاه نمونه ادرار را همراه با برگه   11
 .فرستد يا درون يخ مي گذارد مي

      

  گيري ندارد، اگر سوند پالستيكي نيست و دريچة مخصوص نمونه  12
 .سوند را از لوله جدا مي كند

      

اجازه  مي دهد ميزان الزم از نمونه به درون ظرف استريل ريخته   13
 .شود
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از دست زدن به قسمت مدخل سوند و داخل سوند خودداري   14
 .كند مي

      

        .گيري خودداري مي كند از برخورد سوند با داخل ظرف نمونه  15

الكل گيري سر لوله و سر سوند را با پنبه  پس از پايان نمونه  16
  .ضدعفوني مي كند

      

روي ظرف برچسب مشخصات بيمار را مي چسباند و سريع به   17
  .آزمايشگاه مي فرستد

      

        . گيري و ارسال به آزمايشگاه را ثبت مي كند زمان و تاريخ نمونه  18

هاي غيرعادي بررسي   رنگ و ويژگي  بو، نمونه را از نظر شفافيت،  19
  .كرده و ثبت مي كند

      

        .  در صورت نياز حجم جذب و دفع بيمار را نيز مي نويسد  20
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                   شيفت:                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  بندي شده  آوري نمونه ادرار زمان جمع : نوع فعاليت
  :  اهداف

   بررسي اختالالت متابوليك -1
  ها  بررسي روند درمان بيماري -2

  :وسايل مورد نياز
 ظرف - لگن يا لوله ادرار در صورتي كه بيمار سوند ندارد - دستكش   -گيري ادرار ظرف بزرگ نمونه 

 ظرف بزرگ حاوي يخ در صورتي كه يخچال   - دارد مدرج در صورتي كه بيمار ثبت جذب و دفع مايعات
   مادة نگه دارنده - برگه درخواست آزمايش- برچسب مشخصات  -وجود ندارد 

  پرستار و بهيار : عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

ل شرح اش به طور كام روش انجام كار را به بيمار و خانواده  1
  . دهد مي

      

2  
آوري حتي به  انگاري در جمع وضيح مي دهد كه هر نوع سهلت

كند و  آوري، آزمون را بي تأثير مي ميزان يك نمونه در طول جمع
 . گيري تكرار شود نياز خواهد بود كه دوباره نمونه

      

هاي ادرار خود را  به بيمار آموزش مي دهد كه همه نمونه  3
  . آوري كند جمع

      

 غذايي يا دارويي براي بيمار مطرح است به اگر هر نوع محدوديت  4
  . او شرح مي دهد

      

5  
گويد  ساعته در صورت امكان به بيمار مي 2آوري ادرار  براي جمع

 دقيقه قبل از شروع به 30 ليوان آب يا مايعات، 4 يا 2كه 
 . گيري استفاده كند نمونه

      

       . سپس از بيمار مي خواهد ادرار كند  6

آوري ادرار را بايد از مثانه خالي شروع  ي گويد كه جمعبه بيمار م  7
 . كند

      

محلول گلوكز يا (در صورت دستور پزشك دارو به بيمار مي دهد   8
 ).كورتيكوتروپين

      

       . كند  ساعته را ثبت مي2آوري ادرار  معزمان خالي كردن مثانه و ج  9
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اعت از زمان  س1 به بيمار مي گويد كه در هر  در صورت امكان،  10
 .  ليوان آب بنوشد1آوري ادرار  جمع

      

بعد از هر بار ادرار كردن بيمار دستكش مي پوشد و نمونه را   11
 . آوري مي كند وارد ظرف جمع

      

 دقيقه قبل از پايان زمان 15به بيمار آموزش مي دهد كه   12
 . آوري در صورت امكان ادرار كند جمع

      

       . آوري اضافه مي كند  ظرف جمعاين نمونه را نيز به  13
       .  دستكش خود را خارج مي كند گيري، در پايان زمان نمونه  14

روي ظرف، برچسب مشخصات بيمار را مي چسباند و سريع به   15
  .آزمايشگاه مي فرستد

      

        . ظرف را بالفاصله به آزمايشگاه ارسال مي كند  16

 ارسال نمونه به آزمايشگاه را گيري و زمان تاريخ و زمان نمونه  17
  . ثبت مي كند
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                 شيفت:                                               نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

   ساعته 24 و 12آوري ادرار  ع جم:نوع فعاليت
  :  اهداف

   بررسي اختالالت متابوليك -1
  ها  بررسي روند درمان بيماري -2

  :وسايل مورد نياز
 ظرف   -  لگن يا لوله ادرار در صورتي كه بيمار سوند ندارد - دستكش   -گيري ادرار ظرف بزرگ نمونه

 ظرف بزرگ حاوي يخ در صورتي كه يخچال   -مدرج در صورتي كه بيمار ثبت جذب و دفع مايعات دارد 
  .  مادة نگه دارنده- برگه درخواست آزمايش  - برچسب مشخصات -وجود ندارد 

  پرستار واجد شرايط : عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        . روش انجام كار را به بيمار شرح مي دهد  1
       . دستكش مي پوشد  2
        . ار مي خواهد ادرار كند و سپس آن را دور مي ريزداز بيم  3
        . آوري را ثبت مي كند زمان شروع جمع  4
       . آوري را در يخچال قرار مي دهد ظرف جمع  5
       . همة حجم ادرار بيمار را جمع آوري مي كند  6

آوري به پايان برسد به بيمار مي گويد كه  قبل ازاينكه زمان جمع  7
 .  ادرار كند اشتن ادرار ،در صورت د

      

       .آخرين نمونه را نيز وارد ظرف مي كند  8
        . هاي خود را خارج مي كند دستكش  9
       . بر چسب مشخصات را روي ظرف مي چسباند  10

نمونه را به همراه برگه درخواست آزمايش به آزمايشگاه ارسال   11
 . مي كند

      

ن ارسال نمونه به آزمايشگاه را آوري و زما تاريخ و زمان جمع  12
 . ثبت مي كند
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب      :                                                          نام عامل انجام كار

   كنترل قند ادرار :نوع فعاليت
  :  اهداف

  غربالگري ديابت -1
  بررسي كتواسيدوزديابتيك-2
   افتراق بين كماي ديابتي و غير ديابتي-3

  : وسايل مورد نياز
يسه رنگ نوار جهت مقا( چارت رنگي مرجع  - نوارهاي شيميايي تست گلوكز   دستكش، -گيري ظرف نمونه

  )با آن و تشخيص طبيعي يا غيرطبيعي بودن نتيجه 
  پرستار : عامل انجام كار

  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        . روش كار را به بيمارشرح مي دهد  1

در صورتي كه تازه تشخيص ديابت براي او مسجل شده است به   2
 .هداو ياد مي دهد چگونه اينكار را خودش انجام د

      

كنند مصرف  بررسي مي كند كه آيا داروهايي كه در نتايج تست مداخله مي  3
  كرده است ؟ 

      

قبل از انجام تست آموزش مي دهد كه نمونه ادرار نبايد با مدفوع   4
  . آلوده شود

      

       . دستكش مي پوشد  5
       . به بيمار مي گويد ادرار كند  6

 دقيقه بعد 45 تا 30ورد و سپس به او مي گويد يك ليوان آب بخ  7
 . ادرار كند

      

       . به روش استفاده از نوار روي بسته آن توجه مي كند  8
        . نوار را داخل ادرار فرو مي كند  9

10  
زمان باقي ماندن ( براساس نكات آموزشي نوار را خارج مي كند 

ار  دقيقه بوده و بستگي به نوع نو1 ثانيه تا 2نوار در ادرار از 
 ).دارد

      

       . رنگ نوار را با چارت رنگي مرجع مقايسه مي كند  11
       . هاي داده شده را يادداشت مي كند نتيجه تست و آموزش  12
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       :                                                       تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب             :                                                   نام عامل انجام كار

   كنترل كتون ادرار :نوع فعاليت
  :  اهداف

  كنترل و بررسي متابوليسم چربي -1
   بررسي كتواسيدوز ديابتي -2
   افتراق بين كماي ديابتي و غيرديابتي -3

   :وسايل مورد نياز
جهت مقايسه رنگ ( چارت رنگي مرجع  -  نوارهاي شيميايي تست كتون - دستكش   -گيري ظرف نمونه

  )نوار با آن و تشخيص طبيعي يا غيرطبيعي بودن نتيجه 
  پرستار و بهيار: عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

        . روش كار را به بيمار توضيح مي دهد  1

 در صورت نياز به اينكه بيمار خودش نيز اين كار را انجام دهد به  2
 . او آموزش مي دهد

      

        . دستكش مي پوشد  3
        . از بيمار مي خواهد ادرار كند و آن را دور مي ريزد  4
       . از بيمار مي خواهد يك ليوان آب بنوشد  5
       . در هنگام ادرار كردن از وسط ادرار نمونه مي گيرد  6

به دستورات آموزشي ( نوار شيميايي را داخل ادرار مي كند   7
 ).محصول توجه مي كند

      

 را با چارت رنگي مرجع مقايسه پس از خارج كردن نوار آن  8
 . كند مي

      

        . دستكش ها را خارج مي كند  9
       . هاي ارائه شده را ثبت مي كند نتيجه تست و آموزش  10
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 :                                                             ختاري:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                م كارنام عامل انجا

   ادرار PH آزمون :نوع فعاليت
  )اسيدي يا بازي بودن( ادرار PHبررسي :  هدف

  : وسايل مورد نياز
  PHگيري    نوار شيميايي مخصوص اندازه- دستكش–گيري  ظروف نمونه

   پرستار واجد شرايط :ل انجام كارعام
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        . دستان خود را مي شويد  1
       . دستكش مي پوشد  2

نوار را درون ادرار قرار مي دهد و با توجه به نكات آموزشي  نوار   3
  . آن را خارج مي كند

      

        .نوار را افقي نگه مي دارد  4
       .  چارت رنگي مرجع مقايسه مي كندرنگ آن را با  5
       . نمونه را دور مي ريزد  6

در صورتي كه بيمار كنترل جذب و دفع دارد ميزان آن را   7
 . گيري كرده و ثبت مي كند اندازه

      

       . ها را خارج مي كند دستكش   8
        .دستان خود را مي شويد  9
       . را يادداشت مي كندنتيجه تست ،  زمان انجام و ميزان ادرار   10
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  )نمونه سرويكال و نمونه داخل سرويكسنمونه واژينال ، (  تست پاپ اسمير :نوع فعاليت
  : هدف

  شناسايي سريع كانسرسرويكس
  :وسايل مورد نياز
اسپري تجاري يا محلول ( فيكساتور - عدد الم ميكروسكوپ 3  - اپليكاتور  - دستكش  -اسپكولوم واژن 

   آبسالنگ - شان - برگه درخواست آزمايش  -  نور قابل تنظيم -% ) 95الكل اتيليك 
   ماما -پرستار واجد شرايط : انجام كارعامل 
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

        . اسپكولوم سايز مناسب را انتخاب مي كند  1

2  
هاي شيشه اي را برچسب مي زند كه شامل نام بيمار ومحل  الم

نمونه واژينال، نمونه سرويكال و نمونه داخل (گيري  نمونه
 . باشد) سرويكس

      

        . كار را به بيمار شرح مي دهدروش   3
        . دستان خود را مي شويد  4
       . از بيمار مي خواهد كه ادرار كند  5
       . خلوت بيمار را حفظ مي كند  6
       .از بيمار مي خواهد لباس پايين تنه خود را خارج كند  7
       .به او آموزش مي دهد كه روي تخت معاينه بخوابد  8
        . ا با شان مي پوشاندناحيه پرينه ر  9
       . بيمار را در وضعيت ليتوتومي قرار مي دهد  10
        .چراغ را طوري تنظيم مي كند كه كل ناحية ژنيتال را روشن كند  11
        .سپس پارچه را از ناحيه واژن كنار مي زند  12
        .  دستكش مي پوشد  كند،گيري گر قرار است خود وي نمونها  13

ود مي گيرد و با آب گرم آغشته  را در دست غالب خاسپكولوم  14
  ).از لوبريكنت استفاده نمي كند( كند مي

      

هاي فرج را با انگشت شست و اشاره  دست غيرغالب  به آرامي لب  15
  .مي گيرد

      

        . به بيمار آموزش مي دهد كه چند نفس عميق بكشد  16
        . اسپكولوم را به آرامي وارد مي كند  17
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        . به آرامي دهانه اسپكولوم را درون سرويكس از هم باز مي كند  18
        . سپس آنرا قفل مي كند تا بسته نشود  19

متر درون   ميلي5اپليكاتور را از درون اسپكولوم به اندازه   20
  . سرويكس مي كند

      

 درجه درون سرويكس مي چرخاند و از داخل 360اپليكاتور را  21
  .  گيردسرويكس نمونه مي

      

سپس اپليكاتور را به آرامي خارج مي كند و نمونه را با كشيدن   22
  .اپليكاتور روي الم پخش مي كند

      

ت كننده قرار مي دهد يا اسپري بالفاصله الم را در محلول تثبي  23
  . زند مي

      

        .يك آبسالنگ چوبي بر مي دارد  24

 360كس مي كند و آبسالنگ را از طريق اسپكولوم وارد سروي  25
  . درجه مي چرخاند

      

سپس اپليكاتور را به آرامي خارج مي كند و نمونه را با كشيدن   26
  . اپليكاتور روي الم پخش مي كند

      

ت كننده قرار مي دهد يا اسپري بالفاصله الم را در محلول تثبي  27
  .زند مي

      

28  
يان اسپكولوم را از م) يا يك اپليكاتور ديگر (سر ديگر آبسالنگ 

س خلفي يا داخل خود واژن تماس وارد مي كند و به فورنيك
  . دهد تا نمونه گرفته شود مي

      

سپس اپليكاتور را به آرامي خارج مي كند و نمونه را با كشيدن   29
  . اپليكاتور روي الم پخش مي كند

      

        . زندبالفاصله الم را در محلول تثبيت كننده قرار مي دهد يا اسپري مي  30
        . اسپكولوم را از حالت  قفل خارج مي كند و از واژن بيرون مي آورد  31
        . دستكش خود را خارج مي كند  32
        . به بيمار كمك مي كند از وضعيت ليتوتومي خارج شود  33
        . خلوت مورد نياز را فراهم مي كند تا بيمار لباس خود را بپوشد  34

ايش را كه شامل تاريخ آخرين عادت ماهيانه برگه درخواست آزم  35
  . بيمار نيز مي باشد پر مي كند

      

        . ها را به آزمايشگاه ارسال مي كند نمونه  36

گيري ، هر نوع عارضه به وجود آمده و   زمان و تاريخ نمونه  37
  . اقدامات پرستاري انجام شده را مي نويسد
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 :                                                             تاريخ:                                  اننام مركز آموزشي درماني يا بيمارست

      :                                                             شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  گيري به وسيله ي سواب از حلق نمونه: نوع فعاليت
  :هدف

   شناسايي پاتوژن ها به وسيله بررسي ترشحات 
   :وسايل مورد نياز

 برگه درخواست -  برچسب - لوله كشت استريل   - سواب استريل قابل انعطاف  - چراغ قوه -دستكش 
   چوب زبان -) انتخابي (اسپكولوم بيني   -آزمايش 

   پرستار واجد شرايط :عامل انجام كار
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

        . روش كار را براي بيمار شرح مي دهد  1

يمار مي گويد كه ممكن است در حال انجام كار دچار حالت به ب  2
 . كشد  دقيقه طول نمي1تهوع شود ولي كار بيش از 

      

روي  خت خود يا روي صندلي روبهاز بيمار مي خواهد صاف در ت  3
  .  بنشيندوي

      

        . دستان خود را مي شويد  4
       . دستكش مي پوشد  5
       . به عقب ببرداز بيمار مي خواهد سر خود را   6
       . با چوب زبان، زبان را به پايين فشار مي دهد  7
       . ناحيه كار را با نور روشن مي كند  8

9  
اگر بيمار احساس تهوع داشت چوب را خارج مي كند واز بيمار مي 
  خواهد چند نفس عميق بكشد و در صورتي كه آرام شد مجدداً

  . آبسالنگ را وارد مي كند

      

فين حلق تماس مي اب استريل را وارد دهان مي كند و به طرسو  10
 ).ها نخورد ها،  زبان و فك  كه سواب به دندانمراقب است( دهد

      

        . گيري قرار مي دهد سواب را خارج مي كند و بالفاصله در شيشه نمونه  11
        . دستكش خود را خارج مي كند  12
        .دستان خود را مي شويد  13

 زمان و تاريخ  ، نام پزشك،  شماره اتاق  حاوي نام بيمار، ببرچس  14
  . آوري نمونه را تهيه مي كند و به ظرف مي چسباند و محل جمع

      

        . برگه آزمايش را تكميل مي كند و نمونه را به آزمايشگاه ارسال مي كند  15

 و بيوتيك بيمار  درمان آنتي آوري نمونه،  محل جمع زمان و تاريخ ،  16
  . را ثبت مي كند) در صورت وجود(رنگ و بوي غيرطبيعي نمونه 
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                 شيفت:                                               نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  )nasopharyngeal ( بيني -وسيله سواب از ناحيه حلقه گيري ب ونه نم:نوع فعاليت
  :هدف

  تهيه نمونه جهت بررسي ميكروسكوپي 
   :وسايل مورد نياز

  - برچسب - ظرف استريل جهت نمونه  - چوب زبان - سواب استريل قابل انعطاف - چراغ قوه -دستكش 
  )اختياري ( اسپكولوم بيني -برگه درخواست آزمايش 

  پرستار واجد شرايط :  انجام كارعامل
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

به بيمار مي گويد كه ممكن است در حين انجام كار دچار حالت   1
  . كشد  دقيقه طول نمي1گيري بيش از  تهوع شود ولي نمونه

      

روي  د صاف روي تخت يا روي صندلي روبهاز بيمار مي خواه  2
 . بنشيندوي 

      

        . دستان خود را مي شويد  3
        .دستكش مي پوشد  4
       .  از بيمار مي خواهد بيني خود را براي كمك به عبور سواب تميز كند  5
       . بيني بيمار را از نظر باز بودن با نور چراغ قوه چك مي كند  6

تا ترشحات به ناز و فارنكس بيايند و (به بيمار مي گويد سرفه كند   7
 ). بهتر باشدگيري نمونه

      

       .  باز مي كنددون اينكه با آن تماس داشته باشدسواب استريل را ب  8

9  
از بيمار مي خواهد سر خودرا به عقب بدهد و به آرامي سواب را 

داخل ناز ) متر   سانتي10 تا 5/7( اينچ 4 تا 3  از طريق بيني به اندازة
  .و فارنكس مي كند

      

       . چرخاند و سپس خارج مي كندسواب را به آرامي مي   10

در ظرف نمونه را باز مي كند و سواب را درون آن قرار داده   11
  . وانتهاي آن را مي شكند و جدا مي كند

      

        . دستكش خود را خارج مي كند و دستان خود را مي شويد  12
        . نمونه را برچسب مي زند  13

 با نمونه به آزمايشگاه برگه درخواست آزمايش را تكميل كرده و  14
  . ارسال مي كند

      

بيوتيكي را ثبت  گيري و هر نوع درمان آنتي  محل نمونه  تاريخ ، زمان،  15
  .  همچنين هر نوع بو يا ظاهر غيرطبيعي را ثبت مي كند مي كند ،
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                                                         :     تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                                                               : نام عامل انجام كار

  گيري به وسيله سواب از زخم    نمونه:نوع فعاليت
   :هدف

  تهيه نمونه جهت بررسي آزمايشگاهي زخم از نظر وجود عفونت
  :وسايل مورد نياز
 -  ظرف مخصوص كشت - سواب استريل  -به الكل يا بتادين  پن - فورسپس استريل -  دستكش استريل

  .  برگه درخواست آزمايش- وسايل پانسمان جهت پانسمان مجدد زخم -برچسب 
   بهيار- پرستار:عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

        . دستان خود را مي شويد  1
       . نحوة انجام كار را به بيمار شرح مي دهد  2
        . دستكش استريل مي پوشد  3
        . با فورسپس استريل پانسمان روي زخم را بر مي دارد  4
       . ناحيه دور زخم را با پنبه الكل يا بتادين تميز مي كند  5
       . اجازه مي دهد محل خشك شود  6

با سواب استريل مقداري از ترشحات روي زخم را بر مي دارد   7
 ). داخل زخم مي كند و به آرامي مي چرخانديا سواب را( 

      

سواب را از روي زخم بر مي دارد و بالفاصله درون ظرف كشت   8
 . قرار مي دهد

      

ظرف را بالفاصله به همراه برگه درخواست آزمايش به آزمايشگاه   9
  . ارسال مي كند

      

       . هاي خود را خارج مي كند دستكش  10
        .ي پوشدهاي استريل م دستكش  11
        . زخم را پانسمان مي كند  12

گيري و هر نوع بو و ظاهر غيرطبيعي را ثبت   تاريخ و محل نمونه زمان،  13
  . مي كند
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         :                                                     تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب               :                                                 نام عامل انجام كار

  گيري گوش مياني    كمك در نمونه:نوع فعاليت
    :فهد

  تهيه نمونه جهت بررسي آزمايشگاهي 
   :وسايل مورد نياز

(  ميلي 10 برچسب، سرنگ - گيري   ظرف نمونه-سانتي متر 5×5 گاز استريل -     محلول نرمال سالين- دستكش 
  زمايش  برگه درخواست آ  - ) تمپانوسنتزبراي انجام 

   پرستار واجد شرايط :عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        .داليل انجام كار را براي بيمار توضيح مي دهد  1
        . دستكش مي پوشد  2

هاي خارجي گوش را با محلول نرمال سالين و گاز استريل مي  قسمت  3
  .شويد

      

       . هاي خود را خارج مي كند  دستكش  4

گوش با سوزن و در زماني كه پزشك در حال سوراخ كردن پرده   5
  . ها را آماده مي كند  برچسبكشيدن مايع است، او

      

        . برچسب را روي ظرف مي چسباند  6

برگه درخواست آزمايش را تكميل كرده و با نمونه به آزمايشگاه   7
 . ارسال مي كند

      

گيري وهر نوع بو يا ظاهر غيرطبيعي نمونه    محل نمونه  تاريخ، زمان ،  8
  . را ثبت مي كند

      

  
  
  
  
  
  
  



 گيري نمونه / فصل سوم

 
189 

 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                                                 شيفت:               نام بخش
  :پرستاري ارزشيابامضاء و مهر نظام :                                                                نام عامل انجام كار

  گيري به وسيله سواب از گوش    نمونه:نوع فعاليت
    :هدف

  تهيه نمونه جهت بررسي آزمايشگاهي 
   :وسايل مورد نياز

 برگه - سواب استريل  -گيري   ظرف نمونه- سانتي متر5×5 گاز استريل -    محلول نرمال سالين-دستكش
  زمايش  درخواست آ

  جد شرايط پرستار وا:عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        . دستان خود را مي شويد  1
       . دستكش مي پوشد  2
        . با نرمال سالين و گاز ترشحات روي گوش را مي شويد  3
        . سواب استريل را وارد گوش مي كند و مي چرخاند  4

هاي  متمواظب است سواب استريل به قس (سواب را خارج مي كند   5
 ).ديگر گوش نخورد

      

       . سواب استريل را داخل ظرف قرار مي دهد  6
       . دستكش هاي خود را خارج مي كند و دور مي اندازد  7
       . دستان خود را مي شويد  8
        . ظرف نمونه را برچسب مي زند  9

برگه درخواست آزمايش را پركرده و با نمونه به آزمايشگاه   10
 . دارسال مي كن

      

گيري و هر گونه بو يا ظاهر غير طبيعي   تاريخ و محل نمونه ساعت،  11
  . را يادداشت مي كند
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                                                       شيفت:         نام بخش
  : نظام پرستاري ارزشيابامضاء و مهر:                                                                نام عامل انجام كار

  گيري به وسيله سواب از چشم   نمونه:نوع فعاليت
   :هدف
  آوري نمونه جهت بررسي آزمايشگاهي  جمع

  :وسايل مورد نياز
 - ظرف نمونه  -  سواب استريل - سانتي متر5×5 عدد گاز استريل 2  - نرمال سالين -دستكش استريل 

   برگه درخواست آزمايش  -برچسب 
   پرستار واجد شرايط :جام كارعامل ان

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

        . دستان خود را مي شويد  1
       .دستكش استريل مي پوشد  2

به كمك نرمال سالين و گاز به آرامي ترشحات را از روي چشم   3
  ).از گوشه داخلي چشم به سمت خارج ( مي شويد 

      

        .ن ساك ملتحمه پايين مي كشدپلك داخلي را براي آشكار شد  4

مراقب ( سواب استريل را به قسمت داخلي ملتحمه تماس مي دهد  5
 ).است سرسواب به جاهاي ديگر برخورد نكند

      

       . بالفاصله سواب را داخل ظرف نمونه قرار مي دهد  6
       . هاي خود را خارج مي كند دستكش  7
       .هاي خود را مي شويد دست  8
        . نمونه را برچسب مي زند و به آزمايشگاه ارسال مي كندظرف   9

گيري و هر نوع بو يا ظاهر غيرطبيعي  محل نمونه ساعت و تاريخ ،  10
 . را ثبت مي كند
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                          :                                    تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                                :                                نام عامل انجام كار

  گيري به وسيله سواب از مقعد   نمونه:نوع فعاليت
  : فهد

  آوري نمونه جهت بررسي آزمايشگاهي  جمع
   :وسايل مورد نياز

 برچسب –ل گيري استري  ظرف نمونه  - محلول نرمال سالين   -   سواب استريل  - صابون و آب -دستكش 
   برگه درخواست آزمايش -

   پرستار واجد شرايط :عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        .داليل و روش انجام كار را براي بيمار توضيح مي دهد  1
        .خلوت بيمار را فراهم مي كند  2
        .دستان خود را مي شويد  3
       . دستكش استريل مي پوشد  4
        . ناحيه را با آب و صابون مي شويد  5
        . سواب را به نرمال سالين آغشته مي كند  6

 سانتي متر در 4  ن وا سانتي متر در نوزاد1سواب را به اندازة    7
 . بزرگساالن وارد مقعد مي كند

      

مي كند به آرامي مي چرخاند و به  در حالي كه سواب را خارج   8
 . مي دهدهاي ركتوم تماس  ديواره

      

       . سواب را داخل ظرف قرار مي دهد  9

برگه درخواست آزمايش را تكميل مي كند و نمونه را به   10
 . آزمايشگاه ارسال مي كند

      

بيوتيكي و  گيري و هر نوع درمان آنتي  و محل نمونه  تاريخ ساعت،  11
  . بو و ظاهر غيرطبيعي را ثبت مي كند
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 :                                                             تاريخ:                                  رماني يا بيمارستاننام مركز آموزشي د

                      :                                             شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  بيوپسي پوست كمك در : نوع فعاليت
  :  هدف

  جهت تشخيص زخم هاي مشكوك به بدخيمي يا امراض پوستي ديگر 
  :وسايل مورد نياز

 - داروي بي حسي موضعي  - براي بيوپسي برشي و تراشي 15 تيغ بيستوري شماره  -دستكش 
 بانداژ -  punch براي بيوپسي برشي يا 0/4نخ   -%  10هاي نمونه محتوي محلول فرمالدئيد   شيشه

   كيف هاي حمل به آزمايشگاه – برچسب نمونه آزمايشگاه  - فورسپس –چسبدار 
   پرستار واجد شرايط :مل انجام كارعا
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

به بيمار توضيح مي دهد كه با بيوپسي، يك نمونه از پوست را   1
  . جهت مطالعه ميكروسكوپي آماده مي كند

      

       .  را براي بيمار شرح مي دهد انجام پروسيجر  2

اب او پاسخ مي دهد و او به كليه سواالت بيمار براي كاهش اضطر  3
  . را به همكاري تشويق مي كند

      

        . به بيمار اطالع مي دهد احتياجي به محدوديت غذا و مايع نيست  4

به بيمار مي گويد كه يك بي حسي موضعي براي اينكه درد را   5
 . حس نكند خواهد داشت

      

       .برد  دقيقه زمان مي15به بيمار مي گويد بيوپسي   6
       . اريخچه بيمار را براي حساسيت به داروي بي حسي كنترل مي كندت  7

بيمار را در وضعيت راحتي قرار مي دهد و قبل از اينكه بي حسي   8
 .  موضع بيوپسي را تميز مي كند موضعي انجام شود،

      

9  

 قسمت برآمده پوست با تيغ شماره  براي بيوپسي برشي،به پزشك 
 فوراً  در شيشه مخصوص نمونه كه اين بافت.  مي كندكمك 15
  است   درصد10 آماه شده و برچسب زده شده و حاوي فرمل  قبالً

  . شود قرار داده مي

      

 تا خونريزي متوقف كند كمك ميناحيه بيوپسي  فشارجهت  پزشكبه   10
 . سپس از بانداژ چسبدار استفاده مي كند. شود

      

طراف زخم را مي كشد و  پوست ا، )punch(براي بيوپسي پانچ  11
به پزشك كمك پانچ روي زخم براي محكم فرو بردن و چرخاندن 
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 .  مي كندكمكنمونه بافت در تهيه    و نهايتاًكند مي

  جدا كردنو برش با فورسپس يا سرسوزنبه پزشك در برداشتن   12
 .  مي كندكمكهاي چربي  آن از اليه

      

13  
 آماده شده و برچسب  قبالًهاي مخصوص كه  نمونه را در شيشه

 يا نگهدارنده استريل  %10  فرمالدئيدزده شده است و حاوي محلول
 . است قرار مي دهد

      

        كند كمك ميزخم به پزشك در بستن با توجه به اندازه پانچ   14

15  

 براي 15از تيغ بيستوري شماره پزشك : براي بيوپسي تراشي
ز است برش عميق و پهن مي دهد  و اگر نيا. تراشيدن استفاده مي كند

 در شيشه اي كه از قبل آماده شده  نمونه بافت را بر مي دارد و فوراً
 . باشد قرار مي دهد  مي %10  فرمالدئيداست و حاوي

      

       . ناحيه بيوپسي را فشار مي دهد تا خونريزي متوقف شود  16

برش بزرگ اگر . براي بستن زخم از بخيه استفاده مي كندپزشك   17
 . است ممكن است به گرافت پوستي نياز باشد

      

       . محل بيوپسي را از نظر خونريزي كنترل مي كند  18

 با كيف مخصوص حمل به آزمايشگاه  نمونه برچسب زده شده را فوراً  19
 . مي فرستد

      

        . استفاده مي كند تجويز شدهجهت كاهش درد از ضد درد  20
        . نمونه برداري شده است را ثبت مي كندزمان و محلي كه   21

اگر محل نمونه برداري شده در زمان بيوپسي خونريزي داشته   22
  .  ثبت مي كند،است
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             :                                                 تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                   :                                             نام عامل انجام كار

  .انجام كارهاي مربوط به كمك بهياران توسط پرستاران و بهياران كنترل مي شود
  گرفتن نمونه مدفوع: عنوان فعاليت

  :  اهداف
   فرستادن نمونه مدفوع  به آزمايشگاه -1
  ها در مدفوع پاتوژنچربي،   صفرا،  انگل و تخم انگل،  تشخيص وجود خون، -2
   غلظت و بوي مدفوع ، تشخيص رنگ-3

  :وسايل موردنياز
   ظرف مخصوص نمونه برداري- چوب مخصوص يا آبسالنگ - پاراوان– دستكش -لگن و لوله 

  كمك بهيار  :عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        . خبر كندراخواهد هر وقت احساس دفع داشت وي از بيمار مي   1
        .روش انجام كار را براي بيمارشرح مي دهد  2
        . دور بيمار پاراوان مي كشد  3
        .دستكش مي پوشد  4
        . لگن تميز و خشك را زير بيمار مي گذارد  5
        . بيمار را راهنمايي مي كند فقط مدفوع را در لگن بريزد  6

7  
  را بر مي دارد و در با استفاده از آبسالنگ مقداري از مدفوع

گيري مي گذارد و  پس از نوشتن نام بيمار  ظرف مخصوص نمونه
  .و بخش به آزمايشگاه ارسال مي كند

      

        .د و دست هاي بيمار را مي شويدمي دارلگن را بر  8
        .لگن  را به  اتاق نظافت مي برد  9
        .بيماررا در وضعيت مناسب قرار مي دهد  10
        . در مي آورددستكش را   11
        . دست ها را مي شويد  12

به مسئول بخش گزارش  چگونگي انجام كار و ساعت آن را   13
  . كند مي
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

                                                          :         شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

   دادن داروي دستور داده شده:نوع فعاليت
  : اهداف

  ح داروي تجويز شده اجراي صحي-1
   پيشگيري و به حداقل رساندن شدت عوارض دارويي -2 

  : وسايل مورد نياز
يك بار مصرف (   ظرف دارو -  داروي دستور داده شده - كارت مخصوص دارو -سيني يا ترالي دارو

 هاون در صورت - قاشق مخصوص دارو -)  مايعيهاجهت قرص و كپسول و ظرف مدرج جهت دارو
  رسيور جهت قراردادن ظرف -  دستمال كاغذي يا گاز مرطوب - آشاميدني درصورت لزوم  ني-لزوم

   چوب زبان در صورت لزوم- پارچ آب براي دارو دادن در صورت لزوم -دارويي مصرف شده 
   بهيار-پرستار: عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

       .اده مي كندسيني و ترالي دارو را تميز و آم  1

2  

كارت دارو را با كاردكس از نظر نام بيمار، شماره تخت و اتاق، 
نام دارو، نوع دارو، مقدار دارو، ساعت دارو، طريقه دادن دارو، 
تاريخ شروع و قطع دارو و توجهات الزم در مورد دادن دارو چك 

 .مي كند

      

 پرستار در صورت برخورد با هر گونه مغايرت در دستور دارويي  3
 .مسوول يا پزشك را مطلع مي كند

      

سيني و ترالي آماده شده را در جاي مناسبي نزديك قفسه دارو   4
 .قرار مي دهد

      

       .هاي خود را به خوبي مي شويد دست  5
       .داروي مورد نظر را براساس كارت دارويي از قفسه دارويي پيدا مي كند  6
       . دارو و تاريخ مصرف چك مي كندداروي مورد نظر را از نظر نام  7

پس از برداشتن دارو مجدداً برچسب دارو را چك كرده و در قفسه   8
 .دارويي قرار مي دهد

      

كليه داروهاي مربوط به يك بيمار را بدون تماس با دست در ظرف   9
 .مخصوص همان بيمار قرار مي دهد
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 دارو را به صورت پودر چنانچه بيمار قادر به فرو دادن مايعات نيست  10
 .درآورده و به صورت محلول به او مي خوراند

      

 به خوبي باشد در صورت لزوم آنرا صورت مايع چنانچه دارو به   11
 .مي دهدتكان 

      

شيشه محلول دارويي را طوري در دست مي گيرد كه برچسب آن   12
 . در كف دست قرارگيرد

      

 مدرج دارند سطح دارويي، بايد هم براي داروهايي كه نياز به ظرف  13
 .سطح با چشم قرار گيرد

      

       .سرشيشه را با يك گاز مرطوب پاك كرده و درب آنرا مي بندد  14

در صورتي كه دارو به صورت پودر است به وسيله قاشق بيشتر   15
 .از گنجايش آن ريخته و سطح آن را با چوب زبان صاف مي كند

      

       .ر دارويي را مي بندددرب ظرف محتوي پود  16

را براي بار سوم كنترل و در ) قرص(برچسب روي شيشه دارو   17
 .قفسه دارو قرار مي دهد

      

دارو را طوري روي كارت دارويي قرار مي دهد كه نام بيمار   18
 .خوانده شود

      

       .درب قفسه دارو را قفل كرده و كليد را به پرستار مسوول تحويل مي دهد  19
       .سيني يا ترالي دارو را به همراه وسايل مورد نيازبر بالين بيمار مي برد  20

كارت دارويي را با كارت شناسايي بيمار كنترل كرده و سپس نام   21
 .بيمار را از وي سئوال مي كند

      

پس از شناسايي دقيق بيمار، هدف از مصرف دارو و اثرات مورد   22
 .هدانتظار آن را براي وي شرح مي د

      

23  

شرايط بيمار از نظر حساسيت دارويي و پروتكل موجود در كارت 
 عاليمي مانند نبض، فشار خون، تنفس و .مي كند راكنترل و اجرا 

مي كند و در موارد خاص  وزن را كنترل كرده و طبق دستور عمل 
داروهاي مدر، پايين آورنده فشار (پزشك معالج را مطلع مي سازد

 ...).ديژيتال و خون،ضد انعقاد، 

      

در صورت امكان وي را در وضعيت نشسته يا به پهلو خوابيده   24
 .قرار مي دهد

      

 نظر را در اختيار بيمار قرار يك ليوان آب يا نوشيدني مورد  25
 .دهد مي

      

داروهاي مايع به جز تركيبات آنتي اسيد و شربت هاي سينه را   26
  .ق مي كند سي سي آب رقي15براي جذب بهتر با 

      

      در صورتي كه چند دارو براي بيمار تجويز شده است هر كدام را به   27
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 .طور جداگانه به وي مي دهد

        .به هشدار بيمار در مورد تفاوت دارويي توجه مي كند  28

تا خوردن دارو نزد بيمار باقي مي ماند و برخوردن دارو و سپس   29
  .دنوشيدن آب توسط بيمار نظارت مي كن

      

        .  بيمار را از نظر بروز عاليم و عوارض كوتاه مدت كنترل مي كند  30
       .ظرف دارويي مصرف شده را در محل مناسب قرار مي دهد  31

وسايل را به محل مربوطه برگردانيده، توجه الزم را از آنها به   32
 .عمل مي آورد

      

       .دست ها را مي شويد  33

ز روي كارت دارويي، نام، نوع، مقدار و طريقه در پرونده بيمار ا  34
 .مي كند تجويز دارو را با ذكر تاريخ و ساعت ثبت 

      

موارد خاص از قبيل خودداري كردن بيمار از خوردن دارو به هر   35
 .دليلي، يا شكايت بيمار را گزارش و در پرونده بيمار ثبت مي كند

      

        .مي دهدكارت هاي دارويي را در جاي خود قرار  36

از نظر حساسيت و ساير را پس از پايان دارو دادن ارزشيابي الزم   37
  .دهد انجام ميعوارض داروها 

      

 شكل استفاده و عوارض  زمان  و تاريخ ،  نام دارو ،  ميزان دارو ،  38
  . موجود را ثبت مي كند

      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



استانداردهاي خدمات پرستاريچك ليست 

 
200

 :                                                                                       تاريخ:        نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  Zتزريق عضالني به روش : ع فعاليتنو
  : هدف

  دادن دارو طبق نياز بيمار
  :وسايل مورد نياز

  شماره و طول سر سوزن بسته به نوع - ميلي ليتري 3-5  سرنگ- ويال يا آمپول دارو -كارت دارويي 
   دستكش-  پنبه آغشته به محلول ضد عفوني كننده - محلول تزريقي -عضله 

   بهيار–پرستار : عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        . كارت دارو را با كاردكس تطبيق مي دهد  1
       .كندكليه وسايل را آماده مي   2

داروي دستور داده شده را از داخل قفسه دارويي ، يخچال يا   3
 .داردمي قفسه داروهاي مخدر بر

      

برچسب روي آمپول يا ويال را به دقت مي خواند و دوباره با   4
 . كارت دارو مقايسه مي كند

      

        . دارو را از نظر تاريخ مصرف كنترل مي كند  5

6  

راي تجويز دارو پيروي مي كند بدين از روش سه بار كنترل ب
  :صورت كه برچسب روي شيشه دارو را 

  الف ـ قبل از برداشتن از قفسه دارويي 
  ب  ـ قبل از كشيدن دارو

  . ج  ـ هنگام برگرداندن دارو به قفسه كنترل مي كند

      

        .دست هاي خود را به روش جراحي مي شويد  7
        . اده مي كندسرنگ و سوزن را به طريق استريل آم  8

9  
د، مجدداً بودن سوزن به گردن سرنگ مطمئن مي شواز ثابت 

سرنگ و سوزن را روي سطح استريل پوشش اوليه سرنگ قرار 
  .مي دهد

      

10  

 :دارو را به روش زير در سرنگ  مي كشد
  :الف ـ در صورتي كه از ويال حاوي داروي مايع استفاده  مي كند

ط شدن محتويات ويال آن را در  در صورت لزوم براي مخلو-
كف دست قرار داده به آرامي مي چرخاند ولي  هرگز آن را به 

  . شدت تكان نمي دهد
 حفاظ فلزي را كه روي الستيك سر ويال قرار گرفته است -
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  .دارد برمي
تميز %) 70الكل ( الستيك درب ويال را با ماده ضدعفوني كننده -

ق دوراني با پنبه آغشته به الكل بدين منظور آن را به طري. مي كند
  .تميز مي كند

 پوشش روي سوزن را ،ن سر ويال  پيش از خشك شد-
 د كه آن را به طور مستقيم خارجدراين حال دقت مي كن. دارد برمي

كند تا از آلوده شدن سوزن جلوگيري شود، سپس برابر حجم 
دارويي كه قرار است در سرنگ وارد شود هوا داخل سرنگ مي 

 . كشد
 با دقت سوزن را از مركز الستيك درب ويال وارد مي كند، -

  .مراقب استريل بودن سوزن و سرنگ است
 در حالي كه نوك سوزن خارج از محلول دارويي قرار گرفته -

 .است هواي داخل سرنگ را به داخل ويال تزريق مي كند
در .  ويال را وارونه كرده و آن را هم سطح چشم خود مي گيرد-

 كه سر سوزن داخل محلول دارو قرار دارد برابر حجم مورد حالي
 .نياز در سرنگ مي كشد

 ســـــوزن را از داخل ويال خارج كرده و پوشش رويي سوزن -
 . را روي آن قرار  مي دهد

 سرنگ محتوي محلول دارويي را درون پوشش سرنگ در ظرف -
 . يا سيني تزريق قرار مي دهد

ا چنانچه الزم است محتويات آن بعداً مورد  ويال را دور انداخته ي-
  .استفاده قرار گيرد درمحل مربوطه قرار مي دهد

 .  تاريخ باز كردن سر ويال را روي آن قيد مي كند-
  :ب ـ در صورتي كه از ويال حاوي پودر استفاده مي كند 

  . دستوركارخانه سازنده را به دقت مي خواند-
دازه حجم حاللي كه قرار است  با رعايت تكنيك استريل ، به ان-

 .اضافه شود از داخل ويال هوا خارج مي كند
 آب مقطر يا سرم فيزيولوژي مورد نياز را طبق روش به ويال -

 .اضافه مي كند
 در صورت لزوم براي مخلوط شدن محتويات ويال آن را در -

 .كف دست قرار داده به آرامي مي چرخاند
  .نگ مي كشد حجم داروي مورد نياز را در سر-

11  

چنانچه الزم است محلول آماده داخل ويال براي تزريقات بعدي 
مورد استفاده قرار گيرد تاريخ، ساعت، مقدار دارو درهر ميلي ليتر 

 .و نام خود را به صورت برچسب روي ويال مي نويسد
 ويال داراي برچسب را داخل يخچال قرار داده يا طبق - الف

در صورتي كه از آمپول .عمل مي كنددستور كارخانه سازنده
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  :استفاده مي كند دارو را به طريق ذيل در سرنگ مي كشد 
 آمپول را برداشته به صورت دوراني مي چرخاند به طوري كه -

در صورت . تمام محلول در قسمت پايين و پهن پوكه قرار گيرد
 دارو را به ،لزوم با وارد آوردن ضرباتي به قسمت فوقاني آمپول

 .مت پهن پايين پوكه منتقل مي كندقس
 در صورتي كه در گردن آمپول خط مشخص جهت شكستن آن -

وجود ندارد با پنبه الكلي قسمت گردن آمپول و اره را پاك مي كند 
سپس در حالي كه گردن آمپول بر پنبه الكلي روي انگشت سبابه 

  .دست چپ تكيه دارد آن را با اره خراش مي دهد
در اطراف گردن آمپول قرار داده با فشار دست به  پنبه الكلي را-

 . سر آمپول رااز بدنه جدا مي كند،طرف داخل يا خارج
 . پوشش روي سوزن را به طريق مناسب بر مي دارد-
 سوزن را در آمپول قرار داده و مقدار دارويي را كه الزم است -

در صورتي كه به كل محتويات آمپول احتياج . در سرنگ مي كشد
د با كج كردن آمپول با دقت ، كل محتوي را در سرنگ مي دار

  . كشد
 مراقب استريل  و پوشش رويي سوزن را روي آن قرار داده-

 . بودن سوزن و سرنگ است
 سرنگ محتوي داروي تزريقي را درون پوشش سرنگ داخل -

 . ظرف يا سيني تزريق قرار مي دهد
 . آمپول مصرف شده را به دور مي اندازد-
 محتوي سرنگ حاوي دارو ، پنبه الكلي و كارت دارويي را  ظرف-

  .برداشته طبق روش آموخته شده تزريق را انجام مي دهد 

بيمار را در وضعيت به پهلو يا خوابيده به شكم قرار مي دهد و محل مورد   12
 .نظر را با پنبه حاوي محلول ضدعفوني كننده تميز مي كند

      

       .مي پوشددر صورت لزوم دستكش   13

 5/2 -5/3با دست غير غالب خود پوست محل تزريق را در حدود   14
 .سانتي متر به يك طرف مي كشد

      

 درجه وارد مي كند، طبق روش 90سوزن را طبق دستور با زاويه   15
 .آموخته شده دارو را تزريق مي كند

      

16  
ازه مي  ثانيه سوزن راخارج مي كند، سپس اج10پس از تزريق به مدت 

اين عمل راه خروج دارو از عضله ( دهد پوست به حالت اوليه خود برگردد
 ).به بافت زير جلدي و پوست را مسدود مي كند

      

       .از انجام ماساژ محل تزريق در اين روش اجتناب مي كند  17
        .دستان خود را مي شويد  18
        .  كنداقدامات و مشا هدات خود را در پرونده بيمار ثبت مي  19
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

                                                  :                 شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

   تزريق داخل جلدي:نوع فعاليت
  :اهداف

   تست هاي حساسيتي-1
   از انواع ايمنيايجاد برخي-2

  :وسايل مورد نياز
 ميلي ليتري كه به صورت قسمتي مدرج 1 سرنگ -  ويال يا آمپول حاوي داروي استريل -كارت دارويي

  پنبه آغشته به الكل يا - 27 يا 26، 25 سانتي متر به شماره هاي 6/0- 1 سوزن به طول -شده است 
  داروي گشاد كننده -  اپي نفرين - موسسه  دستكش طبق مقررات-محلول ضدعفوني كننده بي رنگ 

  برنش و آنتي هيستامين
   بهيار- پرستار:عامل انجام كار

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        . كارت دارو را با كاردكس تطبيق مي دهد  1
       .كليه وسايل را آماده مي كند  2

چال يا قفسه داروي دستور داده شده را از داخل قفسه دارويي، يخ  3
 .داردمي داروهاي مخدر بر 

      

برچسب روي آمپول يا ويال را به دقت مي خواند و دوباره با   4
 . كارت دارو مقايسه مي كند

      

براي بيمار  توضيح مي دهد كه تزريق دارو برجستگي كوچكي   5
  .كند شبيه يك تاول ايجاد مي

      

6  
ساعد، قسمت باالي قسمت داخلي و تحتاني ( بسته به محل تزريق 

 بيمار را در وضعيت مناسب ،)سينه يا زير كتف در قسمت پشت
 .قرار مي دهد

      

در سطح داخلي ساعد چهار انگشت پايين تر را محل دقيق تزريق   7
  .از فضاي كوبيتال  در نظر مي گيرد

      

محل انتخابي بايد عاري از حساسيت در لمس، التهاب، تورم و   8
 .ضايعه باشد

      

       .در صورت لزوم دستكش مي پوشد  9

10  
محل تزريق را با پنبه آغشته به الكل يا محلول ضدعفوني كننده 
بيرنگ از مركز به طرف بيرون به صورت دايره اي تميز مي كند و 

 .اجازه مي دهد پوست بيمار خشك شود
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پنبه الكلي را بين انگشت سوم و چهارم دست غير غالب خود براي   11
 .ده بعدي قرار مي دهداستفا

      

12  
در حالي كه منتظر خشك شدن پوست از ماده ضدعفوني كننده است 

راي اين منظور به طريقي اقدام پوشش روي سر سوزن را برداشته و ب
 .كند كه سوزن آلوده نشود مي

      

       .هواي داخل سرنگ را خارج مي كند  13

ن درحالي كه كف دست انگشتا سرنگ را در دست غالب خود بين شست و  14
 .دارد ، نگه ميبه طرف باال باشد

      

با دست غيرغالب خود پوست اطراف محل تزريق را مي كشد تا سطح   15
 .محكمي براي ورود سوزن به وجود آيد

      

16  
 درجه با پوست در حالي كه سطح مورب 10-15سوزن را با زاويه 

ت عبور داده و وارد جلد سوزن به طرف باال قرار دارد از اليه فوقاني پوس
 .مي كند، از آسپيره كردن سرنگ خودداري مي كند

      

دارو را به دقت و به آرامي تزريق مي كند به طوري كه برجستگي كوچك   17
 .روي پوست ظاهر شود

      

18  
در حالي كه خالف جهت ورود سوزن، روي پوست كشش ايجاد شد به 

م محل تزريق را به آرامي سرعت سوزن را خارج مي كند، در صورت لزو
 .با محلول ضدعفوني كننده پاك مي كند

      

19  

در مواردي كه اين نوع تزريق جهت تست هاي حساسيتي و نظاير آن 
انجام مي شود محل تزريق را به شعاع يك سانتي متر به صورت يك 
دايره مشخص نموده و تاريخ و ساعت انجام تست را دقيقاً در كنار محل 

  .اشت مي كندتزريق يادد

      

پس از اتمام تزريق بدون گذاشتن سرپوش سوزن، سرنگ استفاده شده را   20
  .داخل ظرف تزريق قرار مي دهد

      

توجه الزم را از آنها به عمل و  وسايل را به محل مربوطه برگردانيده  21
  .سوزن استفاده شده را در سيفتي باكس مي اندازد. آورد مي

      

        .دستكش آن راخارج مي كند و دست ها را مي شويددر صورت پوشيدن   22

اطالعات خود را در رابطه با نكات مورد بررسي، داروي تست شده ،   23
  .غلظت، روش ومحل تزريق با ذكر ساعت و تاريخ ثبت مي كند

      

        .واكنش بيمار به ماده تست شده را ارزيابي مي كند  24

25  

)  ساعت24-48 دقيقه يا 20مثالً (وضعيت محل تزريق را طي مدت الزم 
در اين مورد قرمزي وسفتي محل . بسته به نوع تست ارزيابي مي كند

گيري  تزريق را در بزرگترين وسعت آن بر حسب ميلي متر اندازه
  .و ثبت مي كند
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                                                  :            تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                                                        :        نام عامل انجام كار

   تزريق زير جلدي:نوع فعاليت
  : اهداف

   دادن دارو طبق نياز بيمار-1
   دادن دارو به منظور جذب آهسته تر در مقايسه با تزريق عضالني يا وريدي-2

  :وسايل مورد نياز
 - ميلي ليتري يا انسولين بر حسب نياز 2 سرنگ -ويال يا آمپول حاوي داروي استريل   -كارت دارويي 
 70الكل (  پنبه آغشته به محلول ضدعفوني كننده - سانتي متر 1 – 5/1 به طول 27 تا 25سوزن شماره 

    دستكش - سانتي متر5×5 گاز استريل -) درصد 
   بهيار - پرستار :عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  نجام كارمراحل ا رديف

        . كارت دارو را با كاردكس تطبيق مي دهد  1
       .كليه وسايل را آماده مي كند  2

داروي دستور داده شده را از داخل قفسه دارويي، يخچال يا قفسه   3
 .داروهاي مخدر بر مي دارد

      

برچسب روي آمپول يا ويال را به دقت مي خواند و دوباره با   4
 . دارو مقايسه مي كندكارت 

      

        . دارو را از نظر تاريخ مصرف كنترل مي كند  5

6  

از روش سه بار كنترل براي تجويز دارو پيروي مي كند بدين 
  :صورت كه برچسب روي شيشه دارو را 

  الف ـ قبل از برداشتن از قفسه دارويي 
  ب  ـ قبل از كشيدن دارو

  . نترل مي كندج  ـ هنگام برگرداندن دارو به قفسه ك

      

        .دست هاي خود را به روش جراحي مي شويد  7
        . سرنگ و سوزن را به طريق استريل آماده مي كند  8

9  
، مجدداً ودن سوزن به گردن سرنگ مطمئن مي شوداز ثابت ب

سرنگ و سوزن را روي سطح استريل پوشش اوليه سرنگ قرار 
  .مي دهد
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10  

  :نگ  مي كشددارو را به روش زير در سر
  :لف ـ در صورتي كه از ويال حاوي داروي مايع استفاده مي كندا

در صورت لزوم براي مخلوط شدن محتويات ويال آن را در كف 
دست قرار داده به آرامي مي چرخاند ولي  هرگز آن را به شدت 

  . تكان نمي دهد
يك سر ويال قرار گرفته است  حفاظ فلزي را كه روي الست-

 .دارد برمي

تميز %) 70الكل ( الستيك درب ويال را با ماده ضدعفوني كننده -
بدين منظور آن را به طريق دوراني با پنبه آغشته به الكل . مي كند

 .تميز مي كند

 پوشش روي سوزن را ،ن سر ويال پيش از خشك شد-
 د كه آن را به طور مستقيم خارجدراين حال دقت مي كن. دارد برمي

دن سوزن جلوگيري شود، سپس برابر حجم كند تا از آلوده ش
دارويي كه قرار است در سرنگ وارد شود هوا داخل سرنگ مي 

 . كشد

 با دقت سوزن را از مركز الستيك درب ويال وارد مي كند، -
 .مراقب استريل بودن سوزن و سرنگ است

 در حالي كه نوك سوزن خارج از محلول دارويي قرار گرفته -
 .را به داخل ويال تزريق مي كنداست هواي داخل سرنگ 

در .  ويال را وارونه كرده و آن را هم سطح چشم خود مي گيرد-
حالي كه سر سوزن داخل محلول دارو قرار دارد برابر حجم مورد 

 .نياز در سرنگ مي كشد

 ســـــوزن را از داخل ويال خارج كرده و پوشش رويي سوزن -
 . را روي آن قرار  مي دهد

ي محلول دارويي را درون پوشش سرنگ در ظرف  سرنگ محتو-
 . يا سيني تزريق قرار مي دهد

 يا چنانچه الزم است محتويات آن بعداً مورد  ويال را دورانداخته-
 .استفاده قرار گيرد درمحل مربوطه قرار مي دهد

 .  تاريخ باز كردن سر ويال را روي آن قيد مي كند-

  :استفاده مي كند ب ـ در صورتي كه از ويال حاوي پودر 
  . دستوركارخانه سازنده را به دقت مي خواند-
 با رعايت تكنيك استريل ، به اندازه حجم حاللي كه قرار است -

 .اضافه شود از داخل ويال هوا خارج مي كند
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 آب مقطر يا سرم فيزيولوژي مورد نياز را طبق روش به ويال -
 .اضافه مي كند

 محتويات ويال آن را در  در صورت لزوم براي مخلوط شدن-
 .كف دست قرار داده به آرامي مي چرخاند

 . حجم داروي مورد نياز را در سرنگ مي كشد-

چنانچه الزم است محلول آماده داخل ويال براي تزريقات بعدي 
مورد استفاده قرار گيرد تاريخ، ساعت، مقدار دارو درهر ميلي ليتر 

 .ي نويسدو نام خود را به صورت برچسب روي ويال م

 ويال داراي برچسب را داخل يخچال قرار داده يا طبق دستور -
 .كارخانه سازنده عمل مي كند

ج ـ در صورتي كه از آمپول استفاده مي كند دارو را به طريق ذيل 
  :در سرنگ مي كشد 

 آمپول را برداشته به صورت دوراني مي چرخاند به طوري كه -
در صورت . وكه قرار گيردتمام محلول در قسمت پايين و پهن پ

لزوم با وارد آوردن ضرباتي به قسمت فوقاني آمپول دارو را به 
 .قسمت پهن پايين پوكه منتقل مي كند

 در صورتي كه در گردن آمپول خط مشخص جهت شكستن آن -
وجود ندارد با پنبه الكلي قسمت گردن آمپول و اره را پاك مي كند 

 روي انگشت سبابه به الكليي كه گردن آمپول بر پنسپس در حال
  .دست چپ تكيه دارد آن را با اره خراش مي دهد

 پنبه الكلي رادر اطراف گردن آمپول قرار داده با فشار دست به -
 . سر آمپول را از بدنه جدا مي كند،طرف داخل يا خارج

 . پوشش روي سوزن را به طريق مناسب بر مي دارد-

دار دارويي را كه الزم است  سوزن را در آمپول قرار داده و مق-
در سرنگ مي كشد، در صورتي كه به كل محتويات آمپول احتياج 

. كشد با دقت ، كل محتوي را در سرنگ ميدارد با كج كردن آمپول 
مراقب استريل و  پوشش رويي سوزن را روي آن قرار داده -

 . بودن سوزن و سرنگ است

رنگ داخل  سرنگ محتوي داروي تزريقي را درون پوشش س-
 . ظرف يا سيني تزريق قرار مي دهد

 . آمپول مصرف شده را به دور مي اندازد-

 ظرف محتوي سرنگ حاوي دارو ، پنبه الكلي و كارت دارويي را -
  .برداشته طبق روش آموخته شده تزريق را انجام مي دهد 
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كارت دارو را با كارت مشخصات بيمار از نظر نام بيمار، شماره   11
 .و اتاق مقايسه كرده، از بيمار نام او را سئوال مي كندتخت 

      

        .خلوت بيمار را فراهم مي كند  12

بسته به محل تزريق، بيمار را در وضعيتي قرار مي دهد كه   13
 .عضالت بازو، ران يا شكم شل باشند

      

14  
محلي را براي تزريق انتخاب مي كند كه قبالً زياد مورد استفاده 

فته است،همچنين عاري از حساسيت نسبت به لمس، قرار نگر
 .سفتي، تورم،جوشگاه ، خارش، سوختگي يا التهاب موضعي باشد

      

       .محل انتخاب شده را برهنه مي كند  15
       .در صورت لزوم دستكش مي پوشد  16

17  
محل انتخابي را طبق مقررات موسسه با ماده ضدعفوني كننده، به 

 به سمت خارج و به وسعت پنج سانتي صورت دوراني از مركز
 .متر پاك مي كند

      

پنبه الكلي را بين انگشت سوم و چهارم دست غير فعال خود   18
 .براي استفاده بعدي قرار مي دهد) معموالً دست چپ(

      

       .اجازه مي دهد پوست بيمار خشك شود  19

20  
درحالي كه منتظر خشك شدن ماده ضدعفوني كننده بر پوست 

ست، پوشش روي سر سوزن را برمي دارد، براي اين منظور به ا
 .طريقي اقدام مي كند كه سوزن آلوده نشود

      

21  

هواي موجود در سرنگ را كامالً خالي مي كند تا قطره اي از دارو 
چنانچه حباب هاي هوا . روي سطح مورب نوك سوزن ديده شود

 آنها را به ديواره سرنگ چسبيده است با وارد كردن ضرباتي
 .خارج مي كند

      

) معموال دست راست( سرنگ را به طريق صحيح در دست غالب   22
 . بين شست وانگشتان ديگر مي گيرد،خود

      

با استفاده از دست ديگر پوست اطراف محل تزريق را كشيده يا   23
 .فشار مي دهد

      

با يك حركت ثابت، آرام و سريع بسته به محل تزريق، سوزن   24
  .ارد پوست مي كندراو

      

با دست چپ خود بدنه سرنگ را گرفته، فشار دست راست خود را به   25
  .دسته پيستون منتقل مي كند

      

با دست راست خود پيستون را به آهستگي به طرف خارج كشيده،   26
اگر خون وارد سرنگ شد،آن را خارج مي كند، سرنگ و سوزن را 
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 آماده مي كند، درغير اين دور انداخته و محلول تزريق ديگري
  .صورت تمام محلول را به آرامي تزريق مي كند

27  

 دست چپ خود گرفته، در 4 و 3پنبه الكلي را كه بين انگشتان 
اطراف محل تزريق قرار داده، سوزن را به سرعت، در امتداد مسير 
تزريق ، از داخل پوست خارج و پنبه الكلي را در محل خروج 

  .دهدسوزن قرار مي 

      

28  

پنبه الكل را به آرامي درمحل تزريق فشار مي دهد، در صورت 
ادامه خونريزي محل را با گاز استريل خشك فشار مي دهد تا 

در تزريق زير جلدي به ندرت خونريزي ( خونريزي قطع شود 
  ).وجود دارد

      

پس از اتمام تزريق، بدون برگردانيدن سرپوش روي سوزن،   29
  .شده را داخل ظرف تزريق قرار مي دهدسرنگ استفاده 

      

30  
وسايل را به محل مربوطه برگردانيده، توجه الزم را از آنهابه 
عمل مي آورد، سوزن استفاده شده را در ظرف سيفتي باكس مي 

  .اندازد

      

در صورت پوشيدن دستكش آن را خارج مي كند و دست ها را مي   31
  .شويد

      

32  
وردنوع داروي تزريقي، مقدار، روش تجويز اطالعات خود را در م

و هرگونه بررسي انجام شده، با ذكر تاريخ، ساعت و نام پرستار 
  .در پرونده بيمار يادداشت مي كند

      

        .يابي مي كنديقي را در زمان مورد انتظار ارزشتاثير داروي تزر  33
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 :                                                                                    تاريخ:           نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

    مخلوط كردن انسولين با استفاده از سرنگ انسولين:نوع فعاليت
    :اهداف

   تجويز انسولين طبق نياز بيمار-1
  لين كوتاه اثر آهسته كردن تاثير انسو-2

  :وسايل الزم
 سرنگ - پنبه آغشته به محلول ضدعفوني كننده - دو ويال حاوي انواع متفاوت انسولين - كارت دارويي 

  انسولين استريل و سوزن با شماره مناسب
   بهيار- پرستار :عامل انجام كار

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

شده، ميزان و روش تزريق آن از صحت نوع انسولين دستور داده   1
  .اطمينان حاصل مي كند

      

       .دستور دارويي توسط پرستار ديگري دوباره كنترل مي شود  2

تاريخ مصرف ويال هاي انسولين كوتاه اثر و طويل اثر يا متوسط اثر   3
  .را كنترل مي كند

      

        .دقايقي قبل از مصرف، انسولين ها را بيرون از يخچال مي گذارد  4
       .ظاهر داروها را از نظر يخ زدگي كنترل مي كند  5
       .دست هاي خود را مي شويد  6
      .با رعايت تكنيك استريل سرنگ انسولين و سوزن را آماده مي كند  7

قبل از استفاده از انسولين طوالني اثر يا متوسط اثر با غلطاندن در   8
 .كف دست آن را مخلوط مي كند

      

9  
مقدار دوز انسولين طوالني اثر يا متوسط اثر هوا به ابتدا به 

داخل ويال انسولين طوالني اثر يا متوسط اثر تزريق مي كند و 
  .بدون كشيدن دارو سوزن راخارج مي كند

      

 به اندازه دوز داروي كوتاه اثر هوا به سوزن را عوض كرده و  10
 .داخل ويال انسولين كوتاه اثر تزريق مي كند

      

ون خارج كردن سوزن ، دوز انسولين كوتاه اثر را مي كشد و بد  11
 .سپس سوزن را خارج مي كند

      

سوزن را وارد ويال انسولين طوالني اثر كرده و دوز انسولين   12
 .طوالني اثر يا متوسط اثر را مي كشد

      

       .تزريق دارو را به روش صحيح در محل مناسب انجام مي دهد  13
        . محل تزريق، دوز تزريق و واكنش بيمار را ثبت مي كندزمان، تاريخ،  14
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                         شيفت:                                                       نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  جلدي هپارين تزريق زير :نوع فعاليت
  : اهداف

   تنظيم وضعيت انعقاد خون بيمار-1
   رسانيدن داروي هپارين به بيمار طبق تجويز پزشك-2

  :وسايل مورد نياز
 پنبه آغشته به ماده ضد عفوني - ويال يا آمپول هپارين - سانتي متري 1 سر سوزن - سي سي1 سرنگ 

  )در صورت لزوم(  دستكش يكبار مصرف -كننده
   بهيار  -پرستار:  كارعامل انجام

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

محلي را روي شكم، به دور از ناف واقع در قسمت فوقاني خارخاصره   1
  .انتخاب مي كند

      

 انتخاب 26 يا 25تر، با شماره  سانتي م1سوزني را به طول   2
 .كند مي

      

 با رعايت هپارين را در سرنگ مي كشد، طبق روش آموخته شده  3
  .تكنيك استريل تزريق را انجام مي دهد

      

        .پس از تزريق محل را ماساژ نمي دهد  4
       .محل تزريقات بعدي را به صورت چرخشي انتخاب مي كند  5

زمان، تاريخ، محل تزريق، دوز تزريق و واكنش بيمار را ثبت   6
  .كند مي
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 :                                                             تاريخ:                                  ننام مركز آموزشي درماني يا بيمارستا

     :                                                              شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

   استعمال داروهاي پوستي:نوع فعاليت
  : اهداف

  كاهش خارش پوست، نرم كردن پوست -1
   جاد انقباض يا انبساط موضعي عروق اي-2
   افزايش يا كاهش ترشحات پوست ، ايجاد يك پوشش محافظ براي پوست  -3
   استعمال داروي ضدعفوني كننده يا آنتي بيوتيك براي درمان ياكاهش عفونت پوست-4

   :وسايل مورد نياز
 10×10 گاز استريل - محلول دستور داده شده براي شست و شوي محل -دستكش يك بار مصرف 

   نوار چسب-ستور داده شده  داروي د-سانتي متر
   بهيار  پرستار،:عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

1  

  :دستور پزشك را كنترل مي كند
  .دستور پزشك را در مورد نوع دارو بررسي مي كند: الف
  .كارت دارويي را با كاردكس مطابقت مي دهد: ب
 برچسب روي داروي صحيح را از محل مخصوص برداشته،: ج

  .ظرف دارو را با كارت دارويي مطابقت مي دهد

      

        .دارو را همراه با ديگر وسايل الزم به اتاق بيمار مي برد  2

لوت او را فراهم بيماررا از برنامه مورد نظر مطلع كرده وخ  3
 .آورد مي

      

        .ناحيه مورد نظر را براي استعمال دارو آماده مي كند  4
        .د را مي شويددست هاي خو  5
        .دستكش مي پوشد  6

ناحيه موردنظر را از نظر تميزي بررسي كرده و در صورت نياز   7
 .طبق دستور محل را به آرامي شسته وخشك مي كند

      

8  
در صورتي كه دارو به شكل كرم مي باشد، مقدار كمي از آن را 

ت روي دست قرار داده پس از گرم و نرم كردن، آن را روي پوس
  .به صورت طولي در جهت رويش موها مي مالد

      

      در صورتي كه دارو به صورت لوسيون مي باشد مقداري از آن را   9
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  .روي گاز ريخته و روي پوست قرار مي دهد

 پماد يا محلول ماليدني مي باشد در صورتي كه دارو به صورت  10
  .ن را با حركات مالشي روي پوست استعمال مي كندآ

      

        .استعمال دارو را ادامه مي دهد تا ناحيه مورد نظر با دارو پوشيده شود  11
        .در صورت لزوم از پانسمان استريل استفاده مي كند  12

 لباس بيمار را تعويض در صورت آلوده شدن لباس به دارو،  13
 .كند مي

      

        .دستكش ها را خارج مي كند  14

 برمي گرداند و توجه الزم را از آنها وسايل اضافي را به محل مربوطه  15
 . به عمل مي آورد

      

        .دست ها را مي شويد  16

17  

اطالعات خود را در رابطه با نكات مورد بررسي، مداخالت انجام 
  :شده ونكات مورد ارزشيابي در پرونده بيمار يادداشت مي كند

 نوع داروي مورد استفاده، محل تحت درمان، واكنش بيمار: الف 
  .را در پرونده بيمار يادداشت مي كند.. شامل ناراحتي، خارش و 

پس از انقضاي مدت اثر بخشي دارو، واكنش بيمار را نسبت به : ب
شامل قرمزي پوست، خارش، سوزش ، تورم (آن بررسي مي كند 

 ).و ناراحتي بيمار
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 :                                                                                تاريخ:               نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  يق مايعات داخل وريديرز آماده كردن وسايل ت- داخل وريدي درمان:نوع فعاليت
  : اهداف

   تأمين مايعات بدن بيمار-1
  ليت ها  برقراري تعادل الكترو-2
   تامين ويتامين هاي محلول درآب-3
   برقراري رگ  باز  به منظور تجويز سريع داروها-4
  ...رساندن گلوكز كافي و   -5 

 -پايه سرم   -  محلول استريل وريدي دستور داده شده - ست تزريق وريدي مناسب:وسايل مورد نياز
 پنبه آغشته به محلول -ست سرم   برچسب براي -دارو و بر چسب زمان بندي در صورت لزوم  

  ضدعفوني كننده 
   بهيار-پرستار : عامل انجام كار

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

دستور پزشك را در مورد مايع درماني وريدي كنترل كرده، از   1
  .صحيح بودن نوع محلول جهت بيمار مطمئن مي شود

      

        . بردوسايل را آماده كرده به اتاق بيمار مي  2
       .دست هاي خود را مي شويد  3

ها  پيچ خوردگي لوله ش آن خارج كرده،ست تزريق را از داخل پوش  4
 .را صاف مي كند

      

5  
كلمپ روي ست را در طول لوله مي لغزاند، به نحوي كه درست زير 

 قابل دسترسي باشد، سپس آن را محفظه قطره ريز قرار گرفته و
  .بندد مي

      

ور تامين استريل بودن دو انتهاي ست تزريق ، تا شروع به منظ  6
  .تزريق وريدي ، پوشش هاي دو انتهاي ست را خارج نمي كند

      

7  

براي متصل كردن ست سرم به ظرف حاوي محلول به طريق زير 
  :عمل مي كند

چنانچه از محلول هايي كه در بطري هاي شيشه اي با درب الستيكي 
د ديسك فلزي درب بطري را برداشته و قرار دارند استفاده مي كن

قسمت الستيكي را با پنبه آغشته به محلول ضدعفوني كننده پاك مي 
 سپس درپوش سر لوله ست را برداشته و نوك آن را با فشار  كند،

  .روش استريل را رعايت مي كند. وارد سوراخ درب الستيكي مي كند
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رود ست را در مورد كيسه هاي پالستيكي، پوشش محافظتي محل و
  .برداشته و سر ست را وارد سرم مي كند

ارتفاع ظرف ( ظرف حاوي محلول را به پايه سرم آويزان مي كند   8
  ).حاوي محلول تا سطح تخت بيمار معموال يك متر مي باشد

      

9  

چنانچه از محفظه قطره ريز قابل ارتجاع استفاده كرده است، آن را 
محفظه هاي .  آن پر از محلول شودبه آرامي مي فشارد تا نيمي از

غير قابل ارتجاع معموالً به طور خود به خود پر از محلول مي 
  .شوند، اين كار از ورود هوا به داخل ست سرم جلوگيري مي كند

      

10  

براي پركردن لوله ها از محلول، درپوش انتهاي لوله را برداشته و 
ودن سر ست و مراقب استريل ب(سر آن را داخل رسيور مي گيرد 

، كلمپ را باز كرده و اجازه مي دهد محلول وارد )پوشش آن است
لوله شده و از آن خارج شود، تا هنگامي كه تمام حباب هاي هوا از 
بين برود، با انگشت خود روي لوله ضربه وارد مي كند تا حباب ها 

  .زودتر خارج شوند

      

        .كلمپ را دوباره مي بندد  11

وله را با رعايت نكات استريل مجدداً روي آن قرار مي در پوش سر ل  12
  .دهد

      

13  
در صورت استفاده از پمپ كنترل الكترونيكي از راهنماي كارخانه 
سازنده جهت وارد كردن ست تزريق و برقراري جريان محلول وريدي 

  .استفاده مي كند

      

        .ويزدلوله را به پايه سرم مي آ  14

15  

ن دارو به ظرف حاوي محلول، برچسبي را در صورت اضافه كرد
نام بيمار، شماره اتاق و تخت، (كه شامل اطالعات الزم مي باشد

مقدار  تعداد قطرات، تاريخ وزمان شروع، تاريخ وزمان قطع، نام دارو،
در سمت پايين ظرف حاوي محلول مي چسباند ) دارو، نام پرستار

  .تا به سادگي قابل خواندن باشد

      

16  

 را IV ، نوع و اندازه كاتتر IVخ و زمان انفوزيون، محل ورود تاري-
  .ثبت مي كند

  .  به تحمل بيمار نسبت به اين جريان توجه مي كند-
  . فعاليت هاي يادگيري بيمار و والدين را مشخص مي كند-
  . را ثبت مي كندIVبا توجه به سياست بيمارستان، شرايط محل -
 را در IVخ دهد، شرايط محل  نشت رIV در صورتي كه در محل -

  .هر تغيير شيفت تا هنگام پايدار شدن شرايط ثبت مي كند
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                                    شيفت:                            نام بخش
  :ابامضاء و مهر نظام پرستاري ارزشي:                                                                نام عامل انجام كار

  شروع تزريق وريدي بااستفاده از سوزن پروانه اي يا آنژيوكت: نوع فعاليت
  : اهداف

  .  تامين مايعات بيمار درزماني كه وي قادر به دريافت مايعات كافي از راه دهان نباشد-1
   تامين امالح موردنياز بدن جهت برقراري تعادل الكتروليتي-2
  ن سوخت الزم براي متابوليسم  رساندن گلوكز كافي به منظور تامي-3
    تامين ويتامين هاي محلول درآب و داروها -4
  برقراري يك رگ باز به منظور تجويز سريع داروهاي مورد نياز -5

  :وسايل مورد نياز
 - اطفال و بيماران مبتال به اختالالت رواني -تسمه هاي محدود كننده جهت بيماران با كاهش هوشياري  

 نوار چسب معمولي يا ضد -  پايه سرم -  محلول استريل وريدي دستور داده شده -ست تزريق وريدي 
 سوزن - پنبه آغشته به محلول ضدعفوني كننده - تورنيكت – دستكش يك بار مصرف -حساسيت وقيچي 

 براي خون كامل يا 19 براي اكثر تزريقات و شماره 21-23 سانتي متر با شماره 5/2پروانه اي به طول 
هاي   براي محلول20 براي تزريق محلول هاي شفاف و شماره 22شماره (كت در اندازه مناسب آنژيو

  گاز استريل يا - پمپ كنترل جريان محلول وريدي در صورت لزوم-) هاي چرب حاوي دارو يا محلول
   حوله و رسيور- آتل در صورت لزوم -پانسمان شفاف
   بهيار-پرستار: عامل انجام كار

 مالحظات  خير  بلي  نجام كارمراحل ا رديف

1  

با توضيح برنامه مورد نظر ، بيمار را براي شروع يك تزريق 
ورود سوزن به پوست براي چند ثانيه باعث . وريدي آماده مي كند

ناراحتي بيمار شده، ليكن در خالل جريان داشتن مايعات وريدي 
در صورتي كه طبق دستور پزشك، . ناراحتي وجود نخواهد داشت

زمان تزريق وريدي مشخص شده، بيمار را در جريان امر طول 
  .قرار مي دهد

      

2  
در صورت فوري نبودن درمان وريدي، برنامه هاي مراقبتي 
روزانه را قبل از آغاز تزريق وريدي جهت به حداقل رسيدن 

 .حركت عضو انجام مي دهد

      

كه ) با آستين گشاد(مطمئن مي شود بيمار لباسي به تن دارد   3
 .تزريق وريدي مانع از تعويض آن نمي شود

      

       .دست ها را مي شويد  4
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وسايل را آماده كرده، به اتاق بيمار مي برد و طبق روش آماده   5
  .كردن وسايل تزريق مايعات داخل وريدي آن را مهيا مي كند

      

د بت كردن سوزني كه داخل وريد خواهقطعات چسب را براي ثا  6
  .دآماده مي كن كرد،

      

        .محل مناسب را براي تزريق انتخاب مي كند  7

8  
در صورت امكان تزريق وريدي را در دست غير غالب بيمار با 
استفاده از عروقي كه مستقيم و بدون پيچ خوردگي هستند انجام 

  .مي دهد

      

9  

هر وريدي را كه انتخاب كرده است، از قسمتي از آن كه دور از 
ستفاده مي كند تا در صورت ايجاد اسكلروز مركز بدن قرار دارد ا

،نواحي از وريد كه نزديك مركز بدن هستند قابل استفاده باقي 
  .بمانند

      

در صورت لزوم موهاي قسمتي را كه چسب روي آن قرار خواهد   10
  .گرفت مي تراشد

      

        .حوله را زير محل تزريق پهن مي كند  11

12  

  :ر اقدام  مي كندبراي متسع كردن وريد به روش زي
 پايين تر   دهد،خواهد در آن تزريق وريدي انجام دستي را كه مي - الف

  .از سطح قلب قرار مي دهد
 سانتي متر باالتر از محل ورود سوزن 15-20 تورنيكت را -ب

تورنيكت بايد به قدري محكم بسته شود كه جريان . محكم مي بندد
رياني دچار وقفه خون وريدي را متوقف سازد ولي جريان خون ش

  .نشود
نچه رگ به قدر كافي متسع نشده است به طريق زير عمل  چنا–ج 

  :مي كند
قسمتي از رگ را كه در ناحيه پايين محل تزريق قرار دارد، در ) 1

  .جهت جريان وريدي به طرف قلب ماساژ مي دهد
  .از بيمار مي خواهد سريع مشت خود را باز و بسته كند) 2
  .د به آرامي بر وريد ضربه مي زندبا انگشتان خو) 3

      

13  

 باز هم وريد متسع نشد، تورنيكت 12چنانچه با اجراي مرحله 
 دقيقه از گرماي موضعي در محل 10-15راباز كرده و براي مدت 

استفاده مي كند تا عروق محيطي متسع شده و پرخون شوند، 
  . را تكرار مي كند12سپس مرحله 

      

        .شددستكش ها را مي پو  14
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15  

پوست محل تزريق را ابتدا با پنبه آغشته به الكل به طريق دوراني 
 1براي مدت . از مركز ناحيه تزريق به سمت خارج آن تميز مي كند

دقيقه فرصت مي دهد تا محلول ضدعفوني كامالً خشك شده واثر 
  .ضد ميكروبي خود را اعمال كند

      

16  

فته است، عضو را محكم با آن دست خود كه سوزن را با آن نگر
نگه داشته و با انگشت شست، پوست روي وريد را درزير ناحيه 
تزريق به طرف پايين مي كشد تا وريد به طور ثابت در جاي خود 
قرار گرفته و ورود سوزن تسهيل گردد و بيمار درد كمتري 

  .احساس كند

      

17  

ير در صورتي كه از سوزن پروانه اي استفاده مي كند به روش ز
  :عمل مي كند

در حالي كه قسمت اريب سوزن رو به باال قرار دارد آن را با : الف
 پوست مجاور وريد را   درجه با پوست در دست گرفته،30زاويه 

تقريبا يك سانتي متر در زير محل در نظر گرفته شده براي وارد 
  .شدن به وريد سوراخ مي كند

      

18  

وست آن را پايين مي  به محض وارد شدن سوزن به داخل پ-ب
آورد به نحوي كه تقريبا به موازات پوست قرار بگيرد، سپس 

  .سوزن را از كنار وارد وريد مي كند
 هنگامي كه خون به داخل لوله متصل به سوزن جريان يافت –ج 

  . يا تا انتها وارد وريد مي كند سانتي متر2-5/2ن را به اندازه سوز
سرم را به انتهاي سوند وصل ست .  تورنيكت را باز مي كند -د

كرده و جريان سرم را با سرعت زياد به منظور جلوگيري از لخته 
  .شدن خون در سوزن برقرار مي سازد

      

19  

 كند به روش زير عمل مي ورتي كه از آنژيوكت استفاده ميدر ص
  :كند
در حالي كه قسمت اريب آنژيوكت رو به باال قرار دارد، آن را : الف

 درجه دردست گرفته سر آن را در يك مرحله 15-30با زاويه 
  .وارد پوست و وريد مي كند

به محض آشكار شدن خون در آنژيوكت يا احساس كاهش : ب
 آنژيوكت را پايين مي آورد تا به موازات پوست قرار  مقاومت،
 سانتي متر به طرف جلو 5/0 -1سپس آن را به اندازه  بگيرد، 

  .راند مي
  . مي كند تورنيكت را باز-ج
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 پوشش محافظ انتهاي ست سرم را از روي آن برداشته و براي -د
وصل كردن به آنژيوكت آماده مي كند، مراقب استريل بودن 

  .انتهاي ست است
 برجستگي انتهاي لوله آنژيوكت را با شست و انگشت سبابه -هـ 

  . نگه داشته و سوزن را با دست بيرون مي كشد
در . جستگي انتهاي آن وارد وريد مي كند لوله آنژيوكت را تا بر-و

  .صورت مواجهه با مقاومت تا انتها وارد نمي كند

        .دستكش ها را خارج مي كند  20

21  

 :كند كت را به روش زير در محل ثابت ميسوزن پروانه اي يا آنژيو
 سوزن پروانه اي را با استفاده از چسب به روش ضربدري - الف

حفظ وضعيت سوزن  درصورت لزوم براي .در محل ثابت مي كند
 را زير انتهاي سوزن قرار يسانتي متر 5×5 گاز در وريد ، قطعه

  .مي دهد
  : به روش زير ثابت مي كندU لوله آنژيوكت را به شكل -ب
 قطعه اول چسب را در حالي كه سطح چسبنده آن به طرف باال -

ده، دوطرف قرار دارد، زير برجستگي انتهاي لوله آنژيوكت قرار دا
چسبناك آن را به سمت پايين روي پوست در امتداد ورود سوزن 

  .ثابت مي كند
 دومين قطعه چسب را در حالي كه سطح چسبنده آن به طرف -

پايين قرار گرفته در عرض برجستگي انتهاي لوله آنژيوكت ثابت 
  .مي كند

 سومين قطعه چسب را در حالي كه سطح چسبنده آن به طرف -
برجستگي انتهاي ست تزريق ثابت ر گرفته در عرض پايين قرا

  .كند مي

      

22  
طبق مقررات موسسه ، مقدار كمي پماد آنتي سپتيك را درمحل 
سوراخ شدن پوست يا سوند قرار داده سپس آن را با قطعه اي 

  .گاز يا پانسمان شفاف مي پوشاند

      

23  
آن قسمت از ست سرم را كه به سوزن وصل است با چسب به 

ورت حلقه اي روي پانسمان متصل مي كند، تا سوزن دراثر ص
  .حركت بيمار به خارج كشيده نشود

      

روي قطعه اي چسب، موارد زير را نوشته و روي پانسمان مي   24
  :چسباند 
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 تاريخ و ساعت وارد كردن سوزن يا سوند آنژيوكت ، نوع واندازه 
  .رسوزن يا سوند وحرف اول نام و نام خانوادگي پرستا

  شدهدر صورت لزوم از يك آتل كه به دور آن پد و باند پيچيده  25
  .است، براي ثابت كردن آرنج يا مچ دست استفاده مي كند

      

        .تعداد قطرات سرم را طبق دستور پزشك محاسبه و تنظيم مي كند  26

وسايل را به محل مربوطه برگردانيده، توجه الزم را از آنها به   27
  .وردعمل مي آ

      

        .دست ها را مي شويد  28
        .دهد موارد الزم را به سرپرستار گزارش مي  29
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                                                          شيفت:      نام بخش
  :مهر نظام پرستاري ارزشيابامضاء و :                                                                نام عامل انجام كار

  تزريق دارو به داخل وريد از طريق ست سرم يا آنژيوكت: نوع فعاليت

  :هدف
 دست يابي به حداكثر تاثير فوري يك دارو 

  :وسايل مورد نياز
 دستكش -)  ميلي ليتر5-10( سرنگ استريل در اندازه مناسب - داروي دستور داده شده -كارت دارويي 

 5/2 به طول 21-25سوزن شماره   -گلوله هاي پنبه آغشته به محلول ضدعفوني كننده  -درصورت لزوم 
  .سانتي متر

  :در صورت داشتن هپارين الك وسايل زير مورد نياز است
  ليتر جهت آماده كردن دارو ميلي 3-5 سرنگ -
  ميلي ليتر حاوي سرم فيزيولوژي يا هپارين3 سرنگ استريل -

  21 سوزن استريل شماره -
   پرستار يا بهيار:عامل انجام كار

  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

دستور پزشك را از نظر نوع دارو، مقدار، روش تجويز و   1
  .سرعت تزريق كنترل مي كند

      

       .ها را مي شويد دست  2

3  

ين يا سرم فيزيولوژي را آماده بر حسب ضرورت دارو، هپار
  :كند مي
ويال در  دارو را طبق روش آماده كردن دارو از آمپول يا: الف

سرنگ مي كشد، روي سرنگ برچسب مي زند تا با هپارين اشتباه 
  .نشود

درصورت لزوم محلول هپارين را بر حسب مقررات موسسه : ب
در بسياري از موسسات از . ر يك سرنگ جداگانه مي كشدد

 5/0 واحد هپارين در يك ميلي ليتر استفاده مي شود و 100محلول 
اين سرنگ را هم با بر چسب .  ميلي ليتر از آن تزريق مي شود1يا 

  .مشخص مي كند
 ديگر محلول سرم فيزيولوژي را در صورت لزوم در سرنگ: ج

 .ز با برچسب مشخص مي كنداين سرنگ را ني. كشد  مي
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       .دارو را تزريق مي كند  4
  :در صورت استفاده از ست سرم براي تزريق دارو به داخل وريد به روش زير اقدام مي كند

        .در صورت لزوم دستكش مي پوشد  5
        .محل تزريق وريدي را از نظر نشت زير جلدي بررسي مي كند  6
        . را ضدعفوني مي كندمحل ورود سوزن روي ست سرم  7

جريان محلول وريدي را با بستن كلمپ ست يا تا كردن ست   8
  .سرم قطع مي كند

      

را محكم نگهداشته است ) محل ورود سوزن(در حالي كه ست سرم   9
  .سوزن را به آن وارد مي كند

      

ون داخل ست آشكار پيستون را كمي بيرون مي كشد تا خ  10
  ). سرنگنه در( شود

      

11  

دارو را با سرعت مناسب تزريق مي كند، سپس سوزن را 
كلمپ ست را بازمي كند و جريان محلول . بيرون مي كشد

در صورت تحريك . وريدي را با سرعت مناسب برقرار مي كند
وريد توسط دارو در حدود يك دقيقه جريان محلول وريدي را 

 مي سريع مي كند تا دارو رقيق شود و سپس قطرات را تنظيم
  .كند

      

در صورت استفاده از آنژيوكت براي تزريق دارو به داخل وريد به   12
  :روش زير اقدام مي كند

      

13  

بر حسب نوع آنژيوكت مصرفي محل ورود سوزن به آنژيوكت 
. براي تزريق دارو را ضدعفوني كرده يا دريچه آن را بازمي كند

مي دهد در صورت استفاده از ماده ضدعفوني كننده اجازه 
  .محل خشك شود

      

14  

بر حسب نوع آنژيوكت مصرفي سوزن متصل به سرنگ حاوي 
سرم فيزيولوژي را به محل ضدعفوني شده وارد كرده يا به 
طور مستقيم سرنگ حاوي سرم فيزيولوژي را به دريچه وصل 

سپس مقداري از خون را از طريق سوزن يا سرنگ . مي كند
  .اي سرنگ ظاهر شودآسپيره مي كند تا خون در ابتد

      

 ميلي ليتر از محلول سرم فيزيولوژي را 5/1-2در صورت لزوم   15
  .تزريق مي كند

      

        .سرنگ حاوي سرم فيزيولوژي را از آنژيوكت جدا مي كند  16

بر حسب نوع آنژيوكت مصرفي سوزن متصل به سرنگ حاوي دارو را   17
تقيم سرنگ حاوي دارو به محل تزريق دارو وارد كرده و يا به طور مس
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  .را به آنژيوكت وصل مي كند

18  
در اين حال . دارو را به آرامي و با سرعت مناسب تزريق مي كند

  .بيمار را از نظر هر گونه واكنش نامطلوب بررسي مي كند 
  . پس از اتمام دارو سرنگ را از آنژيوكت جدامي كند

      

است طبق مراحل  از سرنگ ديگري كه حاوي سرم فيزيولوژي   19
  .براي شستشوي آنژيوكت استفاده مي كند

      

در صورت نياز به استفاده از هپارين، سرنگ حاوي هپارين را به   20
  .دارو را به آرامي تزريق مي كندو انژيوكت وصل كرده 

      

21  

 ساعت يك بار باز بودن آنژيوكت را به روش زير 8حداقل هر 
  :كنترل مي كند

سرنگ حاوي سرم فيزيولوژي خون را از آنژيوكت  با استفاده از - 
  .آسپيره مي كند

 . ميلي ليتر سرم فيزيولوژي آنژيوكت را مي شويد5/1-2 با -

  . در صورت لزوم هپارين به داخل آنژيوكت تزريق مي كند-

      

        . ساعت يك بار انجام مي دهد48-72تعويض هپارين  الك را هر   22

23  
كش آن را خارج مي كند، وسايل را به در صورت استفاده از دست

 محل مربوطه برمي گرداند، توجه الزم را از آنها به عمل مي آورد
  . دست ها را مي شويدو
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              :                                                تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                    :                                            نام عامل انجام كار

 )ميكروست( استفاده از وسيله كنترل كننده حجم :نوع فعاليت

  : اهداف
  پيشگيري از جريان بيش از حد مايعات وريدي  -1
 تجويز داروهاي وريدي -2

  :وسايل مورد نياز
   نوار چسب- پنبه الكل -ريق وريدي  ست تز- پايه سرم - داروي وريدي -  محلول وريدي -ميكروست

   پرستار يا بهيار:عامل انجام كار
  

 مالحظات خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        .دست هاي خود را مي شويد  1
        .روش كار را به بيمار توضيح مي دهد  2
        .كند ت را به روش آموخته شده بررسي ميباز بودن سوزن يا آنژيوك  3

4  

 حجم مايعات را به روش زير به ظرف حاوي محلول ست كنترل كننده
  .وريدي وصل مي كند

  .كلمپ هاي باال و پايين محفظه ميكروست را مي بندد: الف
  .دريچه هواي باالي محفظه ميكروست را باز مي كند: ب
نوك تيز باالي محفظه ميكروست را به ظرف حاوي محلول وريدي : ج

  .وارد  مي كند
 .يدي را به پايه سرم آويزان مي كندظرف حاوي محلول ور: د

      

5  

 :محفظه ميكروست را به روش زير از محلول وريدي پر مي كند
چنانچه محفظه ميكروست داراي فيلتر غشايي مي باشد به روش زير 

  :اقدام مي كند
بين محفظه و ظرف حاوي محلول (كلمپ باالي محفظه ميكروست: الف

هد محفظه تا حجم معين مورد را باز مي كند و اجازه مي د) وريدي
  . ميلي ليتر از محلول پر شود50نظر مثال 

كلمپ باالي محفظه ميكروست را مي بندد و از باز بودن دريچه هوا 
  .مطمئن مي شود

كلمپ پايين محفظه ميكروست را باز مي كند و با فشردن محفظه 
  . دوم حجم از محلول پر مي كند–قطره ريز آن را تا يك 

 در حين فشردن محفظه قطره ريز،كلمپ ست سرم بسته دقت مي كند
  .باشد تا محفظه قطره ريز با ايجاد خالء از محلول پر شود
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فشار انگشتان خود را از روي محفظه قطره ريز برمي دارد تا محفظه به 
  .حالت اوليه خود بر گردد

كلمپ ست سرم را باز مي كند تا محلول داخل ست جريان يافته و 
 .وله خارج شود سپس، كلمپ ست سرم را مي بنددهواي داخل ل

  :چنانچه محفظه ميكروست داراي دريچه شناور باشد به روش زير اقدام مي كند

6  

كلمپ باالي محفظه ميكروست را باز مي كند و اجازه مي دهد محفظه 
  .از محلول پر شود)  ميلي ليتر50مثالً (تا حجم معين مورد نظر 
كروست را مي بندد و به آرامي محفظه قطره كلمپ باالي محفظه مي

  .ريز را فشار مي دهد تا يك دوم حجم از محلول پر شود
كلمپ ست سرم را باز مي كند تا محلول داخل ست جريان يافته و 

  .هواي داخل لوله خارج شود، كلمپ ست سرم را مي بندد

      

7  

در صورت لزوم داروي مورد نظر را به محلول داخل محفظه 
وست اضافه مي كند، دقت مي كند كه حجم كافي محلول وريدي ميكر

برچسب دارويي را . كردن مناسب دارو وجود داشته باشدبراي رقيق 
  .به محفظه ميكروست متصل مي كند

      

8  

  :تنظيم و كنترل مي كند جريان مايع وريدي را به روش زير آغاز ،
ژيوكت ست سرم را طبق روش آموخته شده به سوزن يا آن: الف 

  .داخل وريد بيمار وصل مي كند
كلمپ ست سرم را باز كرده و قطرات را طبق تجويز پزشك تنظيم : ب

 قطره ميكروست معادل يك قطره ست معمولي مي 4هر (مي كند 
  ).باشد

حداقل هر يك ساعت يك بار محفظه ميكروست را كنترل كرده در : ج
  .ي كندصورت لزوم تا حجم مورد نظر از محلول وريدي پر م

      

9  
  :از آسايش وامنيت بيمار اطمينان حاصل مي كند

  .بيمار را در وضعيت راحت و مناسبي قرار مي دهد -
  .زنگ اخبار را در دسترس بيمار قرار مي دهد -

      

وسايل رابه محل مربوطه بر مي گرداند و توجه الزم را از آنها به   10
  .عمل مي آورد

      

        .دست ها را مي شويد  11

12  

  :اطالعات زير را در پرونده بيمار يادداشت مي كند
نوع و مقدار محلول داروي تجويز شده و زمان شروع و اتمام : الف 

  جريان محلول 
   در برگه مخصوص جذب و دفع مايعات حجم مايع دريافتي: ب
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                                                           :   تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

   ترانسفوزيون فرآورده هاي خون :نوع فعاليت
  :اهداف

   حفظ حجم خون بعد از خونريزي شديد و جراحي هاي بزرگ-1
و پالكت براي پيشگيري يا ) VIII(لي  فراهم كردن فاكتورهاي پالسمايي از قبيل فاكتور ضد هموفي-2

  درمان خونريزي 
  : وسايل مورد نياز

ـ پايه )  و بزرگتر20با سر سوزن شماره ( ست خون ـ فرآورده خوني ـ نرمال سالين  ـ كاتتروريدي 
   چسب ـ دستكش ـ فرم رضايت نامه-سرم

   بهيار– پرستار :عامل انجام كار
 تمالحظا  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

        .دستور پزشك را به دقت كنترل مي كند  1

با بيمار ارتباط برقرار مي كند و داليل انجام كار و مراحل آن را براي وي   2
 .توضيح مي دهد

      

هر گونه واكنش هاي قبلي نسبت به تزريق خون را از بيمار سئوال   3
 .مي كند

      

 وي به امضاء فرم رضايت نامه تزريق خون را توسط بيمار يا همراه  4
  .مي رساند

      

به بيمار توصيه مي كند كه لرز، سرگيجه، خارش و راش يا هر   5
 .گونه عاليم غير طبيعي را گزارش دهد

      

6  
 درخواست خون را با بر چسب كيسه خون از نظر نوع گروه هبرگ

شماره كيسه و نام بيمار كنترل ـ تاريخ انقضاء ـ   RH -خوني
 .كند مي

      

7  
ون را از نظر وجود لخته حباب يا هر گونه موارد غير كيسه خ

طبيعي در كيسه خون بررسي و درصورت اشكال به بانك خون 
 .برمي گرداند

      

در صورت نياز به گرم كردن خون از گرمكن مخصوص استفاده   8
 .استفاده نمي كند.... كوئل و  هايي چون فن كرده و از روش

      

ي بيمار خون تجويز شده، بقيه كيسه در صورتي كه چند واحد برا  9
  ). درجه سانتي گراد4دماي(را داخل يخچال نگهداري مي كند 

      

دست هاي خود را مي شويد، دستكش مي پوشد و كليه وسايل   10
 .الزم را بر بالين بيمار مي برد
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) طبق استاندارد خط وريدي(مار يك خط وريدي مناسب از بي  11
 .گيرد مي

      

رت تزريق نرمال سالين همراه با خون به طور همزمان از يك در صو  12
  . شكل استفاده مي كندYوريد از رابط 

      

ل مي كند، به پايه سرم آويزان ست خون را به كيسه خون وص  13
 .كند و ست خون را هواگيري مي كند مي

      

قبل از شروع تزريق خون عاليم حياتي بيمار را كنترل و در فرم عاليم   14
 .ياتي ثبت مي كندح

      

15  
 دقيقه اول 15براي ( جريان خون را به آرامي شروع مي كند 

 قطره در 15 الي 10 ميلي ليتر نباشد، يعني 50 تا 25بيشتر از 
 ).دقيقه

      

 دقيقه اول تزريق كنار بيمار مانده و به دقت وي را 15 تا 5به مدت   16
  .از نظر عاليم حساسيت كنترل مي كند

      

17  
 خارش، سرگيجه يا ، تنگي نفس،ر صورت بروز برافروختگيد

قطع كرده و نرمال سالين تزريق راش جريان خون را سريعاً 
  .كند و پزشك را در جريان قرار مي دهد مي

      

 دقيقه يكبار و بعد از آن هر نيم تا يك 15براي نيم ساعت اول هر   18
  .ساعت عاليم حياتي بيمار را كنترل و ثبت مي كند

      

در صورت عدم واكنش نسبت به خون، سرعت تزريق را به تدريج   19
  .افزايش مي دهد

      

بعد از اتمام تزريق خون، نرمال سالين را تزريق و عاليم حياتي را مجدداً   20
  .كنترل و ثبت مي كند

      

كيسه خون مصرف شده را جمع آوري و طبق مقررات بيمارستان   21
  .به بانك خون برمي گرداند

      

22  

اره كيسه خون، زمان شروع واتمام، نحوه اجراي تزريق خون، شم
 ميزان سرم تزريقي مقدار ونوع فرآورده خوني، واكنش هاي بيمار،

و مداخالت پزشكي و پرستاري حين تزريق خون را به صورت 
  .دقيق در گزارش پرونده ثبت مي كند
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 :                                                                                             تاريخ:  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

 :                                                                  شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

 .T.P.N)( تغذيه كامل وريدي:نوع فعاليت

   :هدف
  .برآوردن نيازهاي تغذيه اي بيماراني كه قادر به تغديه دهاني نمي باشند

  :مورد نيازل وساي
    محلول تغذيه اي تجويز شده ـ خط وريدي مناسب ـ دستكش -ست تزريق وريدي مناسب 

   پرستار واجد شرايط:عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        .قبل از شروع كار نوع محلول را با دستور پزشك كنترل مي كند  1

2  

 از استفاده از يخچال خارج محلول تجويز شده را يك ساعت قبل
مي كند و از نظر نوع محلول، تاريخ انقضاء، موارد غير طبيعي در 
. محلول نظير كدر بودن و وجود ذرات معلق بررسي مي كند

محلول ليپيدي را از نظر وجود اليه قهوه اي رنگ در آن بررسي و 
 .گرداندمي در صورت مشاهده به داروخانه بر 

      

ار را در صورت هوشياري براي بيمار توضيح مراحل انجام ك  3
  .دهد مي

      

در صورتي كه بيمار خط وريدي مناسب نداشته باشد، يك خط   4
 .وريدي مناسب مي گيرد

      

 انجام مي شود، قبل CVPدر صورتي كه تغذيه وريدي از طريق   5
  . را از نظر كاركرد صحيح كنترل مي كندCVPاز شروع، 

      

شيده و به روش استريل اتصاالت لوله ها را دستكش استريل پو  6
 .برقرار مي كند

      

سرعت انفوزيون را با توجه به ميزان دستور داده شده تنظيم و   7
 .تزريق را شروع مي كند

      

8  

تزريق را با سرعت كم شروع كرده و با توجه به تحمل بيمار با 
 توجه به(  ميلي ليتر در ساعت ادامه مي دهد50 تا 40سرعت 

محلول هاي دكستروز ). دستور پزشك در اين مورد الزامي است
با دوز باال را به علت جلوگيري از نوسانات قند خون با سرعت 

 .ثابت به بيمار مي دهد
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       .محلول جديد را با حفظ شرايط آسپتيك آماده و وصل مي كند  9
       .دستكش استريل مي پوشد  10

 الكل تميز كرده و كلمپ وريدي را مي  سر محفظه محلول را با پنبه  11
  .بندد و محلول جديد را به جاي محلول قبلي آويزان مي كند

      

12  
ه مي كند، پمپ را خاموش در صورتي كه از پمپ انفوزيون استفاد

 و با توجه به رعايت شرايط آسپتيك محلول جديد را وصل و كرده
 .مجدداً پمپ را روشن و تنظيم مي كند

      

مان انجام تزريق وريدي، پوست باالي محل تزريق را از نظر در ز  13
 .بررسي مي كند) عاليم فلبيت(وجود قرمزي،  داغي و درد

      

       .در صورت وجود فلبيت، خط وريدي جديدي براي بيمار مي گيرد  14
        . ساعت كنترل و چارت مي كند3-4عاليم حياتي بيمار را هر   15
        .ات قند خون كنترل مي كندبيمار را از نظر نوسان  16

از بعد از اتمام محلول تزريقي، وسايل و لوله ها را به طور مناسب   17
  .كند بيمار جدا مي

      

18  
مراحل انجام كار از قبيل ساعت شروع و اتمام تزريق، واكنش هاي 
بيمار در حين تزريق و مداخالت پزشكي و پرستاري را به صورت 

 .نددقيق در گزارش ثبت مي ك
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

                                                         :          شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

 مصرف دارو از طريق افشانه: نوع فعاليت

  : اهداف
  ترشحات ريه كمك به خروج -1
 پيشگيري از تجمع ترشحات در بيماران مستعد عفونت، به طور مثال آن هايي كه به دستگاه تهويه -2

  .مكانيكي متصل هستند
  تسكين تنگي نفس-3

  :وسايل مورد نياز
  افشانه

   پرستار و بهيار :عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
       .  كنترل مي كنددستور پزشك را به دقت  1
        .كارت دارويي را با كاردكس كنترل مي كند  2

همراه با و داروي دستور داده شده را از محل مورد نظر برداشته   3
 .دمي بركارت دارويي به اتاق بيمار 

      

       .مشخصات بيمار را كنترل مي كند  4

ي دهد كه افشانه بيمار را از برنامه مورد نظر مطلع مي كند وبه او اطالع م  5
 .با هر فشار ،مقدار معيني از دارو را وارد دهان مي كند

      

        .دست ها را مي شويد  6

7  

  : نحوه استفاده از افشانه را به شرح زيربه بيمار آموزش مي دهد
  .الف ـ بازدم عميقي ازطريق بيني انجام مي دهد

دهد كه ب ـ قسمت دهاني افشانه را به صورتي داخل دهان قرار مي 
در برخي از انواع افشانه ها قسمت . سوراخ آن به طرف گلو قرار گيرد

 سانتي متري دهان باز نگه داشته شود و در 5/2- 5دهاني در فاصله 
صورت استفاده از افشانه براي بيني يكي از مجاري بيني را بسته و 
  .قسمت خروج داروي افشانه را ابتداي مجراي ديگر بيني قرار مي دهد

 در حالي كه به آرامي و به طور عميق از دهان عمل دم را انجام ج ـ
مي دهد مقدار داروي مورد نياز را با فشردن روي كپسول حاوي 
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  . دارو آزاد مي كند
  .دـ براي چند ثانيه نفس خود را نگه مي دارد

 غنچه شده عمل بازدم را انجام هـ ـ به آرامي از طريق لب هاي
  .دهد  مي

 روش فوق را براي ،رف دارو از طريق بينيو ـ در صورت مص
  . انجام مي دهد نيزمجراي ديگر بيني

8  
از بيمار مي خواهد دهان خود را با آب ساده شسته و ترشحات 
بيني خود را خارج كند تا از احتمال تحريك مخاط و خطر عفونت 

  .كاسته شود

      

9  
ي دهد زيرا به بيمار درمورد مصرف بيش از اندازه افشانه هشدار م

مصرف بيش از اندازه دارو عوارض شديدي از قبيل اسپاسم برونش 
  .يا عاليم قلبي ايجاد مي كند

      

بعد از هر بار استفاده،  قسمت دهاني افشانه را با آب و صابون شسته و   10
  .خشك مي كند،  سپس آن را به محل مربوط برمي گرداند

      

        .دست ها را  مي شويد  11

عات خود را در رابطه با نكات مورد بررسي ، مداخالت انجام اطال  12
  .شده و نكات مورد ارزشيابي در پرونده بيمار ثبت مي كند
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        :                                                      تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب              :                                                  نام عامل انجام كار

    )P.R.N (دارو دادن بنا به تقاضاي بيمار يا تشخيص پرستار : نوع فعاليت
  : اهداف

   دادن دارو جهت تسكين درد-1
   پايين آوردن درجه حرارت بدن-2
  تفراغ رفع حالت تهوع و اسوكمك به اجابت مزاج، رفع بي خوابي، تسكين هيجانات عصبي -3

  :وسايل مورد نياز
  .كه رنگ آن طبق مقررات هر مركز مشخص مي شود » P.R.N« كارت مخصوص دارويي 

  وسايل مورد نياز براي تجويز دارو مورد نظر
   بهيار  -پرستار : عامل انجام كار 

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

        .كارت دارويي مورد نياز را برمي دارد  1
        .را با كاردكس طبق روش آموخته شده كنترل مي كندكارت   2

ت آخرين تجويز دارو را در نظر از روي پرونده بيمار ساع  3
  .گيرد مي

      

چنانچه فاصله زماني با دستور پزشك تطبيق مي كند درمورد   4
  .دادن دارو اقدام مي كند

      

ز اطالعات خود را در رابطه با نكات مورد بررسي، داروي تجوي  5
  .شده ونكات مورد ارزشيابي در پرونده بيمار يادداشت مي كند

      

        .كارت دارويي را درمحل مخصوص خود قرار مي دهد  6
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  :                                                            تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب        :                                                        نام عامل انجام كار

  چكاندن قطره چشمي: نوع فعاليت
  : اهداف

   استعمال داروي چشمي به منظور درمان عفونت -1
   گشاد كردن  مردمك در انجام آزمايشات -2
   بررسي وضعيت قرنيه يا گلوكوم-3

  :وسايل مورد نياز
له هاي پنبه آغشته به محلول سرم فيزيولوژي درصورت  گلو- دستكش استريل - كارت داروي دستور داده شده

كيسه   -  گاز يا پنبه استريل - داروي دستور داده شده   -  پد استريل چشمي وچسب در صورت لزوم - لزوم 
  نايلوني در صورت لزوم

   بهيار– پرستار :عامل انجام كار

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        . دست ها را مي شويد  1

كارت دارويي را با كاردكس از نظر نوع دارو، غلظت، تعداد قطرات   2
  .، دفعات مصرف و چشم مورد معالجه كنترل مي كند

      

        .تاريخ انقضاي دارو را كنترل مي كند  3
        .آماده كرده و به اتاق بيمار مي برد وسايل را  4

5  
وي چشمي استعمال دار( بيمار را از اقدام مورد نظر مطلع مي كند

معموال ً دردناك نيست، ليكن برخي تركيبات دارويي درابتدا باعث 
  ).سوزش چشم مي شوند

      

در وضعيت نشسته يا به پشت خوابيده  در حالي كه سر  بيمار را  6
  .به عقب متمايل شده است قرار مي دهد

      

شمي آن را از روي چشم بيمار در صورت وجود پانسمان چ  7
  .دارد برمي

      

        .دست ها را شسته و دستكش استريل مي پوشد  8

9  
درصورت نياز با پنبه آغشته به محلول سرم فيزيولوژي مژه ها و پلك ها 
را از گوشه داخلي به طرف گوشه خارجي تميز كرده و  از هرپنبه فقط يك 

  .بار استفاده مي كند

      

        .مي كند غلظت و تعداد قطرات كنترل  داروي چشمي را از نظر نام ،  10
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11  

يك گلوله پنبه استريل يا قطعه اي گاز استريل را در اختيار 
بيمارقرار مي دهد تا پس از ريختن قطره، با فشار دادن آن روي 
مجراي بيني مانع از ورود دارو به بيني شده و پمادهاي اضافي را 

  .از پلك ها و مژه ها پاك كند

      

12  

او  مي خواهد كه به طرف سقف نگاه گيرد و از مي در كنار بيمار قرار 
كند، سپس پلك پايين را با قراردادن انگشتان يا شست دست چپ روي 
استخوان گونه درست زير چشم، به طرف پايين مي كشد تا حفره 

درصورت وجود تورم درپلك ها با احتياط (تحتاني ملتحمه ظاهر شود 
  ).عمل مي كند

      

13  

 سانتي متر از حفره پايين چشم 1-2نوك قطره چكان را به فاصله 
نگه داشته و تعداد قطرات دستور داده شده را در ثلث خارجي 

قطره چكان به هيچ عنوان نبايد با (حفره ملتحمه تحتاني مي چكاند 
  ).قرنيه و مخاط پلك تماس پيدا كند

      

14  

در صورت استعمال پماد، قسمت ابتدايي دارو را دور ريخته، 
لوله دارو باالي حفره ملتحمه تحتاني ، در سپس با نگه داشتن 

 سانتي متر از پماد را به آرامي از گوشه داخلي به طرف 2حدود 
  .گوشه خارجي چشم مي فشارد

      

دست خود را از روي گونه بيمار بر مي دارد تا پلك به حالت اوليه   15
  .خود برگردد

      

16  

، ليكن پلك ها از بيمار مي خواهد تا به آرامي چشم خود را ببندد
در مورد قطرات (رانفشارد، تا دارو سطح كره چشم را آغشته كند 

 30چشمي با استفاده از پنبه يا گاز استريل بايد حداقل به مدت 
 بيني فشار وارد مي آورد، تا از –ثانيه به دهانه مجراي اشكي 

  ).خروج دارو ازاين طريق جلوگيري شود

      

ز پنبه استريل پلك ها را از داخل به در صورت لزوم با استفاده ا  17
  .طرف خارج تميز كرده و داروي اضافي را پاك  مي كند

      

        .دستكش ها را خارج مي كند  18

درصورت نياز با استفاده از پد چشمي، چشم را پوشانيده و با چسب   19
  .آن را درمحل ثابت  مي كند

      

 مجددا پس از اثر بخشي دارو واكنش فوري بيمار را پس از چكانيدن قطره و  20
  .بررسي  مي كند

      

وسايل را به محل مربوطه برمي گرداند و توجه الزم را از آنها به   21
  .عمل  مي آورد
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        .دست ها را مي شويد  22

23  
اطالعات خود را در رابطه با نكات مورد بررسي و مداخالت انجام 

 معالجه و داد قطره، چشم موردشده شامل نام، غلظت، تع
  .العمل بيمار با ذكر ساعت در پرونده يادداشت مي كند عكس

      

        . دست ها را مي شويد  24
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب       :                                                         نام عامل انجام كار

 تزريق عضالني: نوع فعاليت

  : هدف
 تجويز دارو طبق نياز بيمار  

  : وسايل مورد نياز
 شماره و طول سوزن - ميلي ليتري 3-5  سرنگ - ويال يا آمپول حاوي داروي استريل -كارت دارويي  

بافت چربي كه عضله مورد نظر را پوشانيده و يزان بسته به نوع عضله، نوع محلول تزريقي، محل تزريق، م
 5/7(هاي بلندتر  درمواردي كه بافت چربي زيادي روي عضله را پوشانيده از سوزن(سن بيمار متفاوت است 

  پنبه آغشته به محلول ضدعفوني - ) و در بيماران الغر از سوزن هاي كوتاهتر استفاده مي شود) سانتي متر
    دستكش طبق مقررات موسسه-سانتي متر 5×5 گاز استريل -كننده 

   بهيار - پرستار:عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        . كارت دارو را با كاردكس تطبيق مي دهد  1
       . كليه وسايل را آماده مي كند  2

، يخچال يا قفسه داده شده را از داخل قفسه داروييداروي دستور   3
 .داردمي مخدر بر داروهاي 

      

برچسب روي آمپول يا ويال را به دقت مي خواند و دوباره با   4
 . كارت دارو مقايسه مي كند

      

        . دارو را از نظر تاريخ مصرف كنترل مي كند  5

6  

از روش سه بار كنترل براي تجويز دارو پيروي مي كند بدين 
  :صورت كه برچسب روي شيشه دارو را

  برداشتن از قفسه دارويي الف ـ قبل از 
  ب  ـ قبل از كشيدن دارو

  . ج  ـ هنگام برگرداندن دارو به قفسه كنترل مي كند

      

        .از صحت داروي دستور داده شده اطمينان حاصل مي كند  7
        .دست هاي خود را به روش جراحي مي شويد  8
        .سرنگ و سوزن را به طريق استريل آماده مي كند  9
      بت بودن سوزن به گردن سرنگ مطمئن مي شود، مجدداً از ثا  10
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سرنگ و سوزن را روي سطح استريل پوشش اوليه سرنگ 
  : دارو را به روش زير در سرنگ  مي كشد.قرار مي دهد

  :الف ـ در صورتي كه از ويال حاوي داروي مايع استفاده مي كند
 در صورت لزوم براي مخلوط شدن محتويات ويال آن را در -

ست قرار داده به آرامي مي چرخاند ولي  هرگز آن را به كف د
  . شدت تكان نمي دهد

يك سر ويال قرار گرفته است  حفاظ فلزي را كه روي الست-
 .دارد برمي

تميز %) 70الكل ( الستيك درب ويال را با ماده ضدعفوني كننده -
بدين منظور آن را به طريق دوراني با پنبه آغشته به الكل . مي كند

 .ميز مي كندت

. دارد  را برمي پيش از خشك شدن سر ويال پوشش روي سوزن-
دراين حال دقت مي كند كه آن را به طور مستقيم خارج مي كند تا 
از آلوده شدن سوزن جلوگيري شود، سپس برابر حجم دارويي كه 

  . كشد  سرنگ وارد شود هوا داخل سرنگ ميقرار است در

11  

مراقب ز الستيك درب ويال وارد مي كند، با دقت سوزن را از مرك
 .استريل بودن سوزن و سرنگ است

 در حالي كه نوك سوزن خارج از محلول دارويي قرار گرفته -
 .است هواي داخل سرنگ را به داخل ويال تزريق مي كند

در .  ويال را وارونه كرده و آن را هم سطح چشم خود مي گيرد-
و قرار دارد برابر حجم مورد حالي كه سر سوزن داخل محلول دار

 .نياز در سرنگ مي كشد

 ســـــوزن را از داخل ويال خارج كرده و پوشش رويي سوزن -
  . را روي آن قرار  مي دهد

 سرنگ محتوي محلول دارويي را درون پوشش سرنگ در ظرف يا - 
 . سيني تزريق قرار مي دهد

ن بعداً مورد  ويال را دورانداخته يا چنانچه الزم است محتويات آ-
 .استفاده قرار گيرد درمحل مربوطه قرار مي دهد

 .  تاريخ باز كردن سر ويال را روي آن قيد مي كند-

  :ب ـ در صورتي كه از ويال حاوي پودر استفاده مي كند 
  . دستوركارخانه سازنده را به دقت مي خواند-
، به اندازه حجم حاللي كه قرار است  با رعايت تكنيك استريل-
 .ضافه شود از داخل ويال هوا خارج مي كندا
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 آب مقطر يا سرم فيزيولوژي مورد نياز را طبق روش به ويال -
 .اضافه مي كند

 در صورت لزوم براي مخلوط شدن محتويات ويال آن را در -
 .كف دست قرار داده به آرامي مي چرخاند

 . حجم داروي مورد نياز را در سرنگ مي كشد-

 . سر ويال را روي آن قيد مي كند تاريخ باز كردن -

 چنانچه الزم است محلول آماده داخل ويال براي تزريقات بعدي -
مورد استفاده قرار گيرد تاريخ، ساعت، مقدار دارو درهر ميلي ليتر 

 .و نام خود را به صورت برچسب روي ويال مي نويسد

 ويال داراي برچسب را داخل يخچال قرار داده يا طبق دستور -
 .خانه سازنده عمل مي كندكار

  :در صورتي كه از آمپول استفاده مي كند
 آمپول را برداشته به صورت دوراني مي چرخاند به طوري كه -

در صورت . تمام محلول در قسمت پايين و پهن پوكه قرار گيرد
لزوم با وارد آوردن ضرباتي به قسمت فوقاني آمپول دارو را به 

 .ل مي كند قسمت پهن پايين پوكه منتق-

 در صورتي كه در گردن آمپول خط مشخص جهت شكستن آن -
وجود ندارد با پنبه الكلي قسمت گردن آمپول و اره را پاك مي كند 
سپس در حالي كه گردن آمپول بر پنبه الكلي روي انگشت سبابه 

  .دست چپ تكيه دارد آن را با اره خراش مي دهد
ار داده با فشار دست به  پنبه الكلي رادر اطراف گردن آمپول قر-

 .طرف داخل يا خارج سر آمپول را از بدنه جدا مي كند

 . پوشش روي سوزن را به طريق مناسب بر مي دارد-

 سوزن را در آمپول قرار داده و مقدار دارويي را كه الزم است در - 
در صورتي كه به كل محتويات آمپول احتياج دارد با .سرنگ مي كشد

 . قت ، كل محتوي را در سرنگ مي كشدكج كردن آمپول با د

 پوشش رويي سوزن را روي آن قرار داده مراقب استريل بودن -
 . سوزن و سرنگ است

 سرنگ محتوي داروي تزريقي را درون پوشش سرنگ داخل ظرف - 
 . يا سيني تزريق قرار مي دهد

 . آمپول مصرف شده را دورمي اندازد-

الكلي و كارت دارويي را  ظرف محتوي سرنگ حاوي دارو ، پنبه -
  .دبرداشته طبق روش آموخته شده تزريق را انجام مي ده
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چنانچه دارو موجب تحريك بافت زير جلدي مي شود قبل از   12
  .تزريق سوزن را عوض مي كند

      

كارت دارو را با كارت مشخصات بيمار از نظر نام بيمار ، شماره   13
  .ار را از او سئوال مي كندتخت و اتاق مقايسه كرده،  نام بيم

      

او را از اقدام مورد نظر مطلع خلوت بيمار را فراهم مي كند،    14
  .كند مي

      

        .دست هاي خود را مي شويد  15

بسته به حجم محلول تزريقي و جثه و سن بيمار، محل تزريق را   16
 .انتخاب كرده و بيمار را در وضعيت مناسب قرار مي دهد

      

17  
 مي كند بايد عاري از هرگونه را كه براي تزريق انتخابمحلي 

ضايعه ، حساسيت به لمس،  تورم،  سفتي و التهاب موضعي بوده 
 .و به طور مكرراستفاده نشده باشد

      

درصورت نياز به تزريق مكرر ،محل تزريق را به طور چرخشي   18
  .انتخاب مي كند

      

        .محل انتخاب شده را برهنه مي كند  19
        .درصورت لزوم دستكش مي پوشد  20

21  
محل انتخابي را طبق مقررات موسسه با ماده ضدعفوني كننده به 

 سانتي متر 5صورت دوراني از مركز به سمت خارج به وسعت 
  .ضدعفوني مي كند

      

پنبه الكلي را براي استفاده بعدي بين انگشت سوم و چهارم دست   22
  . قرار مي دهد )معموالً دست چپ(غيرفعال خود 

      

23  
در حالي كه منتظر خشك شدن پوست از ماده ضدعفوني كننده 

براي اين منظور به . است پوشش روي سوزن را بر مي دارد
  .طريقي اقدام مي كند كه سوزن آلوده نشود

      

24  

سرنگ را طوري در دست مي گيرد كه هواي داخل آن به طرف 
 ميلي ليتر هوا در 2/0هــا دراين حال تن. نوك سرنگ متمايل باشد

اين عمل (سرنگ باقي گذاشته و بقيه هواي اضافي را خارج مي كند 
خصــوصاً جهت داروهايي كه موجب تحريك پوست و بافت هاي 

  ).زيرجلدي مي شوند مفيد خواهد بود

      

        .سرنگ را در دست راست خود بين انگشتان و شست مي گيرد  25

26  
انتخاب . ر پوست را كشيده يا جمع مي كندبا استفاده از دست ديگ

قطر بافت (اين روش بسته به محل تزريق و وضعيت بيمار 
  .مي تواند متفاوت باشد)  زيرجلدي
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قبل از وارد كردن سوزن، بيمار را از نظر ايجاد حس سوزش   27
  .ناشي از وارد كردن سوزن مطلع مي كند

      

ه به محل تزريق ، سوزن را با يك حركت ثابت ، آرام و سريع بست  28
  . درجه وارد عضله مي كند90با زاويه 

      

و با دست راست دسته پيستون را با دست چپ بدنه سرنگ   29
  .گيرد مي

      

30  

تون را به آهستگي به طرف خارج با دست راست خود پيس
سرنگ و اگر خون وارد سرنگ شد آن را خارج كرده . كشد مي

در .  ديگري آماده مي كندگسوزن را دور انداخته وسرن
  .غيراينصورت تمام محلول را به آرامي تزريق مي كند

      

31  
در صورت . پنبه الكلي را به آرامي در محل تزريق فشار مي دهد

ادامه خونريزي محل را با گاز استريل خشك فشار مي دهد تا 
  .خونريزي قطع شود

      

روي سوزن، پس از اتمام تزريق، بدون برگردانيدن سرپوش   32
  .سرنگ استفاده شده را داخل ظرف تزريق قرار مي دهد

      

33  
به  وسايل را به محل مربوطه برگردانيده، توجه الزم را از آنها

اده شده را در ظرف سيفتي باكس عمل مي آورد، سوزن استف
  .اندازد مي

      

ها را  در صورت پوشيدن دستكش آن را خارج مي كند و دست  34
  .شويد مي

      

35  
اطالعات خود را در موردنوع داروي تزريقي، مقدار، روش تجويز 
و هرگونه بررسي انجام شده، با ذكر تاريخ، ساعت و نام پرستار 

  .در پرونده بيمار يادداشت مي كند

      

        .تاثير داروي تزريقي را در زمان مورد انتظار ارزشيابي مي كند  36
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 :                                                             تاريخ:                                  بيمارستاننام مركز آموزشي درماني يا 

             :                                                      شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

 آماده كردن دارو براي تزريق از آمپول و ويال:نوع فعاليت

 تجويز دارو طبق نياز بيمار    :هدف

  : وسايل مورد نياز 
سوزن و سرنگ استريل :   سيني تزريق شامل - ويال يا آمپول حاوي داروي استريل-كارت دارويي 

يا ماده ضدعفوني % 70 ظرف محتوي پنبه الكل -) متناسب با حجم دارو ، نحوه تزريق و وضعيت بيمار(
رو به صورت  آب مقطر يا سرم فيزيولوژي استريل در صورتي كه دا-اره در صورت لزوم   -كننده ديگر
   ظرف تزريق و رسيور-پودر است 

   بهيار–پرستار  :عامل انجام كار
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

        . كارت دارو را با كاردكس تطبيق مي دهد  1
        .كليه وسايل را آماده مي كند  2

داروي دستور داده شده را از داخل قفسه دارويي ، يخچال يا   3
 . مخدر برمي داردقفسه داروهاي

      

برچسب روي آمپول يا ويال را به دقت مي خواند و دوباره با   4
 . كارت دارو مقايسه مي كند

      

        . دارو را از نظر تاريخ مصرف كنترل مي كند  5

6  

از روش سه بار كنترل براي تجويز دارو پيروي مي كند بدين 
  :صورت كه برچسب روي شيشه دارو را

  برداشتن از قفسه دارويي الف ـ قبل از 
  ب  ـ قبل از كشيدن دارو

  . ج  ـ هنگام برگرداندن دارو به قفسه كنترل مي كند

      

        .دست هاي خود را به روش جراحي مي شويد  7
        . سرنگ و سوزن را به طريق استريل آماده مي كند  8

9  
د، مجدداً مي شواز ثابت بودن سوزن به گردن سرنگ مطمئن 

وزن را روي سطح استريل پوشش اوليه سرنگ قرار سرنگ و س
  .مي دهد

      

10  

  :دارو را به روش زير در سرنگ  مي كشد
  :الف ـ در صورتي كه از ويال حاوي داروي مايع استفاده مي كند

 در صورت لزوم براي مخلوط شدن محتويات ويال آن را در -
به كف دست قرار داده به آرامي مي چرخاند ولي  هرگز آن را 

  . شدت تكان نمي دهد
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يك سر ويال قرار گرفته است  حفاظ فلزي را كه روي الست-
 .دارد برمي

تميز %) 70الكل ( الستيك درب ويال را با ماده ضدعفوني كننده -
بدين منظور آن را به طريق دوراني با پنبه آغشته به الكل . مي كند

  .تميز مي كند
زن را ن سر ويال پوشش روي سو پيش از خشك شد-

  دارد برمي
دراين حال دقت مي كند كه آن را به طور مستقيم خارج كند  -

تا از آلوده شدن سوزن جلوگيري شود، سپس برابر حجم 
دارويي كه قرار است در سرنگ وارد شود هوا داخل سرنگ 

 . مي كشد
 با دقت سوزن را از مركز الستيك درب ويال وارد مي كند، -

 . سرنگ استمراقب استريل بودن سوزن و
 در حالي كه نوك سوزن خارج از محلول دارويي قرار -

گ را به داخل ويال تزريق گرفته است هواي داخل سرن
 .كند مي

.  ويال را وارونه كرده و آن را هم سطح چشم خود مي گيرد-
در حالي كه سر سوزن داخل محلول دارو قرار دارد برابر 

 .حجم مورد نياز در سرنگ مي كشد
ـوزن را از داخل ويال خارج كرده و پوشش رويي  ســــ-

 . سوزن را روي آن قرار  مي دهد
 سرنگ محتوي محلول دارويي را درون پوشش سرنگ در -

  . ظرف يا سيني تزريق قرار مي دهد
 ويال را دورانداخته يا چنانچه الزم است محتويات آن بعداً -

 .مورد استفاده قرار گيرد درمحل مربوطه قرار مي دهد

 .  تاريخ باز كردن سر ويال را روي آن قيد مي كند-

  :ب ـ در صورتي كه از ويال حاوي پودر استفاده مي كند 
  . دستوركارخانه سازنده را به دقت مي خواند-
 با رعايت تكنيك استريل ، به اندازه حجم حاللي كه قرار -

 . هوا خارج مي كند،است اضافه شود از داخل ويال

رم فيزيولوژي مورد نياز را طبق روش به  آب مقطر يا س-
 .ويال اضافه مي كند

 در صورت لزوم براي مخلوط شدن محتويات ويال آن را -
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 .كف دست قرار داده به آرامي مي چرخاند

 . حجم داروي مورد نياز را در سرنگ مي كشد-

 چنانچه الزم است محلول آماده داخل ويال براي تزريقات -
رار گيرد تاريخ، ساعت، مقدار دارو بعدي مورد استفاده ق

درهر ميلي ليتر و نام خود را به صورت برچسب روي ويال 
 .مي نويسد

 ويال داراي برچسب را داخل يخچال قرار داده يا طبق -
 .دستور كارخانه سازنده عمل مي كند

 آمپول را برداشته به صورت دوراني مي چرخاند به طوري -
در .  و پهن پوكه قرار گيردكه تمام محلول در قسمت پايين

صورت لزوم با وارد آوردن ضرباتي به قسمت فوقاني 
  .آمپول دارو را به قسمت پهن پايين پوكه منتقل مي كند

 در صورتي كه در گردن آمپول خط مشخص جهت شكستن -
آن وجود ندارد با پنبه الكلي قسمت گردن آمپول و اره را پاك 

ول بر پنبه الكلي روي مي كند سپس در حالي كه گردن آمپ
 تكيه دارد آن را با اره خراش انگشت سبابه دست چپ

  .دهد مي
 پنبه الكلي رادر اطراف گردن آمپول قرار داده با فشار دست -

 .از بدنه جدا مي كندا به طرف داخل يا خارج سر آمپول ر
 . پوشش روي سوزن را به طريق مناسب بر مي دارد-
ده و مقدار دارويي را كه الزم است  سوزن را در آمپول قرار دا- 

در صورتي كه به كل محتويات آمپول . در سرنگ مي كشد
وي را در سرنگ با كج كردن آمپول با دقت ، كل محتاحتياج دارد 

 . مي كشد
 پوشش رويي سوزن را روي آن قرار داده مراقب استريل -

 . بودن سوزن و سرنگ است
وشش سرنگ  سرنگ محتوي داروي تزريقي را درون پ-

 . داخل ظرف يا سيني تزريق قرار مي دهد
 . آمپول مصرف شده را به دور مي اندازد-
 ظرف محتوي سرنگ حاوي دارو ، پنبه الكلي و كارت -

دارويي را برداشته طبق روش آموخته شده تزريق را انجام 
چنانچه الزم است محلول آماده داخل ويال براي . مي دهد
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اده قرار گيرد، تاريخ، ساعت، مقدار تزريقات بعدي مورد استف
دارو درهر ميلي ليتر و نام خود را به صورت برچسب روي 

 .ويال مي نويسد
 ويال داراي برچسب را داخل يخچال قرار داده يا طبق -

 .دستور كارخانه سازنده عمل مي كند
ج ـ در صورتي كه از آمپول استفاده مي كند دارو را به طريق 

  :د زير در سرنگ مي كش
 آمپول را برداشته به صورت دوراني مي چرخاند به طوري -

در . كه تمام محلول در قسمت پايين و پهن پوكه قرار گيرد
صورت لزوم با وارد آوردن ضرباتي به قسمت فوقاني 

  .آمپول دارو را به قسمت پهن پايين پوكه منتقل مي كند
 در صورتي كه در گردن آمپول خط مشخص جهت شكستن -

جود ندارد با پنبه الكلي قسمت گردن آمپول و اره را پاك آن و
مي كند سپس در حالي كه گردن آمپول بر پنبه الكلي روي 

 تكيه دارد آن را با اره خراش انگشت سبابه دست چپ
  .دهد مي

 پنبه الكلي رادر اطراف گردن آمپول قرار داده با فشار دست -
 .دا مي كندبه طرف داخل يا خارج سر آمپول رااز بدنه ج

 . پوشش روي سوزن را به طريق مناسب بر مي دارد- 
 سوزن رادر آمپول قرار داده و مقدار دارويي را كه الزم است - 

 به كل محتويات آمپول در صورتي كه. در سرنگ مي كشد
د با كج كردن آمپول با دقت ، كل محتوي را در سرنگ احتياج دار
 . مي كشد

قرار داده مراقب استريل  پوشش رويي سوزن را روي آن -
 . بودن سوزن و سرنگ است

 سرنگ محتوي داروي تزريقي را درون پوشش سرنگ -
 . داخل ظرف يا سيني تزريق قرار مي دهد

 . آمپول مصرف شده را به دور مي اندازد-
 ظرف محتوي سرنگ حاوي دارو ، پنبه الكلي و كارت -

ا انجام دارويي را برداشته طبق روش آموخته شده تزريق ر
  .مي دهد 
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

                                                              :     شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  كمك در دادن دارو از طريق لوله تراشه: نوع فعاليت
    :اهداف

   رساندن دارو به بيمار در صورت نداشتن خط وريدي از طريق دستگاه تنفسي-1
   رساندن دارو به بيمار در وضعيت اورژانس-2

  :مورد نيازوسايل 
 آب – سرنگ – داروي تجويز شده – وسايل احياء – گوشي پزشكي – دستكش –لوله ي داخل تراشه 

  مقطريا محلول نرمال سالين
   تكنسين اورژانس– پرستار –زشك پ: عامل انجام كار

  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
       .دستور پزشك را از نظر نوع دارو چك مي كند  1
       .در موقعيت اورژانس دستور شفاهي پزشك را دريافت مي كند  2
       .دست هاي خود را مي شويد  3

پزشكي موقعيت لوله تراشه را با استفاده از آمبوبگ و گوشي   4
  .بررسي مي كند

      

       .ميزان دارو را محاسبه مي كند  5
       .دارو را داخل سرنگ مي كشد  6
       . ميلي ليتر نرمال سالين رقيق مي كند10دارو را  با   7
       .دستكش مي پوشد  8

 كمي  رابيمار را در وضعيت به پشت خوابيده قرار مي دهد و سر  9
 .دهد ميباالتر قرار 

      

       . بار به كمك آمبوبگ تنفس مي دهد5 تا 3 بيمار به  10
       .سوزن را از سرنگ جدا مي كند  11
       .سر سرنگ را داخل مدخل لوله تراشه قرار مي دهد  12
       .دارو را  به داخل لوله تراشه تزريق مي كند  13
       .پس از تزريق دارو، با آمبوبگ چند تنفس سريع  به بيمار مي دهد  14
       .رنگ را به روش صحيح معدوم مي كندس  15
        .دستكش ها را خارج مي كند  16
        .دستان خود را مي شويد  17

زمان و تاريخ تجويز دارو، داروي استفاده شده و پاسخ بيمار را ثبت   18
  .مي كند
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                                                           :   تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

 كمك در دادن داروهاي داخل پرده جنب: نوع فعاليت

   :اهداف
   رساندن دارو به داخل پرده ي جنب در بيماري هاي ريه-1
   تزريق داروها از قبيل دارو هاي  شيمي درماني-2

  : ل مورد نيازوساي
 دستكش – G 18 تا 16شماره ) اپي دورال ( چست تيوب يا سوزن مخصوص تزريق داخل پرده جنب 

 ليدوكائين – سرنگ و سوزن مناسب – داروي تجويز شده – محلول بتادين – پد گازي استريل –استريل 
   وسايل پانسمان–) در صورت نياز ( 1%

  پرستار: عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  نجام كارمراحل ا رديف
       .د چه كار مي كنددهد كه مي خواهمي به بيمار توضيح   1
        .دست هايش را مي شويد  2
        .خلوت بيمار را فراهم مي آورد  3
        .بيمار را به پهلوي سالم قرار مي دهد  4

ان دور كاتتر يا چست تيوب كمك به پزشك در برداشتن پانسم  5
 .كند مي

      

       . صورتي كه بيمار چست تيوب دارد آن را كالمپ مي كنددر  6
        .ي دستور داده شده را درون سرنگ مي كشدورميزان دا  7

پس از اين كه پزشك دارو را تزريق كرد، اطراف كاتتر را پانسمان   8
 .مي كند

      

و پاسخ بيمار به درمان را ثبت داروي تجويز شده، ميزان دارو   9
 .كند مي

      

  
  
  
  



استانداردهاي خدمات پرستاريچك ليست 

 
248

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

فصل پنجم
 شيمي درماني و

 پرتوتابي
 



  شيمي درماني و پرتوتابي/ فصل پنجم

 
249 

 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

                                                          :         شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

   آماده سازي داروهاي شيمي درماني:نوع فعاليت
  :اهداف

  منيت پرستار و بيمار در برابر عوارض داروهاي شيمي درماني حفظ ا -1
  جلوگيري از آلودگي محيط -2

  : وسايل مورد نياز
  دستكش هاي جراحي بدون -  گان با آستين هاي بلند -  كارت ثبت داروي بيمار -داروهاي تجويز شده

  - پنبه الكلي-اذب رطوبت   پد پالستيكي ج- مايع شستشوي چشم - محافظ صورت يا عينك -پودرالتكس 
براي تجهيزات و »  آلودگي بيولوژيكي«:   ظرف مخصوص با برچسب- كفش  روكش-گاز استريل 

  محفظه با -  برچسب داروئي -) در صورت لزوم(  رقيق كننده - IV محلول -داروهاي غير قابل استفاده 
، G18 سر سوزن شماره -كننده آب   فيلترهاي جذب - حوله يكبار مصرف - IIامنيت بيولوژيكي كالس 

 -) درصورت لزوم(  پمپ انفوزيون - همراه با كلمپ IV  ست -هاي مختلف  سرنگ و سر سوزن در اندازه
 گان با آستين بلند و پشت -محفظه ضد آب و غير قابل نفوذ: بسته هاي مخصوص شيمي درماني شامل

پالستيكي براي جمع آوري خرده  چنگك - ماسك – عينك - دو جفت دستكش- پوشش كفش-بسته 
 دو -) براي جذب رطوبت( ظرف حاوي پودر يا دانه هاي خشك - حوله پالستيكي جاذب رطوبت -شيشه

، ظرف »خطر بيولوژيكي« ظرف مخصوص ضد سوراخ شدگي و نشت با برچسب -عدد پد يكبار مصرف 
   .  70%حاوي الكل 

   پرستار واجد شرايط:عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي   انجام كارمراحل رديف

قبل و بعد از آماده سازي داروهاي شيمي درماني، دست هاي خود   1
  .را مي شويد

      

        . آماده مي كندIIدارو را در محفظه با امنيت بيولوژيكي كالس   2

البسه محافظ نظير گان با دستكش بلند، دستكش بدون پودر و   3
  .محافظ صورت يا عينك را مي پوشد

      

قبل از آماده سازي دارو و پس از اتمام آن سطوح داخلي محفظه   4
  . و حوله يكبار مصرف پاك مي كند70%را با الكل 

      

        .حوله ها را در ظرف مخصوص ضد نشت مي اندازد  5
      به منظور پيشگيري از آلودگي ناشي از پاشيده شدن ذرات، تمام   6
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  .تميز مي پوشاندسطوح را با پدهاي پالستيكي جاذب رطوبت و 
       .كند ن ترشحات پدهاي جاذب را تعويض ميدر صورت پاشيده شد  7

تمام تجهيزات و داروهاي غير قابل استفاده را پس از مصرف در   8
  .ظرف مخصوص مي ريزد

      

 روي محصوالت شيمي درماني دور ريخته شده بر چسب زده و   9
  .بل نشت قرار مي دهدآن را در كيسه هاي غير قابل نفوذ و غير قا

      

هر مورد از برخورد يا مواجهه با مواد شيميائي را با توجه به   10
  .پروتكل بيمارستان خود ثبت مي كند
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                            :                                  تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                                  :                              نام عامل انجام كار

   داروهاي شيمي درمانياجراي دستور: نوع فعاليت
  :اهداف

   رساندن ميزان صحيح دارو و پيشگيري از عوارض آن-1
  درمان بيماري در كنار روش هايي نظير جراحي يا راديوتراپي -2

   افزايش ميزان بقاء بيماران -3
  :وسايل مورد نياز
 -) براي محافظت دارو از نور( فويل آلومينيومي يا كيسه كاغذي تيره رنگ -  دستكش-داروي تجويز شده

  ظرف -  پمپ انفوزيون-»  خطر بيولوژيكي«:  بر چسب– سرنگ و آدابتور بدون سوزن -نرمال سالين 
  مخصوص با برچسب

   پرستار واجد شرايط:عامل انجام كار
  

  
 مالحظات  خير  بلي  احل انجام كارمر رديف

دستور پزشك را از نظر ميزان داروي تجويز شده و روش تجويز   1
  .آن كنترل مي كند

      

        .در مورد اثرات نامناسب داروي مورد نظر آگاهي كسب مي كند  2
        .وضعيت فيزيكي بيمار و تاريخچه پزشكي وي را كنترل مي كند  3

وش تجويز آن اطمينان دوباره حاصل از نوع داروي تجويزي و ر  4
  .مي كند

      

 يا  بيمار، شماره اتاق و شماره تختاز هويت بيمار با پرسيدن نام  5
  .دستبند بيمار اطمينان حاصل مي كند

      

        .بهترين محل را براي تجويز دارو انتخاب مي كند  6

در انتخاب محل، قدرت سازگاري دارو و دفعات تجويز را در نظر   7
  . ي گيردم

      

در هنگام تجويز داروهاي تاول زا به پروتكل بيمارستان خود   8
  .مراجعه مي كند

      

9  
به ويژه به نتايج آزمايشات . وضعيت بيمار را ارزيابي مي كند

اخير، شمارش سلول هاي خوني، سطح ازت اوره خون، پالكت، 
  .هاي عملكرد كبدي توجه مي كند كراتينين ادرار و تست
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در صورتي كه بيمار قبالً داروهاي شيمي درماني گرفته است به   10
  .وجود هر نوع عارضه سوء يا شديد دقت مي كند

      

از نظر تداخل اثر داروهاي ديگر با داروهاي شيمي درماني، ديگر   11
  .داروهاي مصرفي بيمار را مورد توجه قرار مي دهد

      

12  
جويز دارو و تعداد دفعات نام بيمار، نام دارو و ميزان آن، روش ت

تجويز را از روي پروتكل تجويز شده براي بيمار به طور مجدد 
  .كنترل مي كند

      

13  
قبل، حين و پس از شيمي درماني دستور پزشك را از نظر تجويز 
داروهاي ضد تهوع، مايعات، ديورتيك ها و مكمل هاي الكتروليتي 

  .كنترل مي كند

      

        .وي را از شيمي درماني بررسي مي كنددرك بيمار و خانواده   14

از بيمار يا خانواده وي درخواست مي كند رضايت نامه را امضاء   15
  .كنند

      

دستكش مي پوشد و در تمام مراحل تجويز دارو آن را خارج نمي   16
  .كند

      

قبل از تجويز دارو يك خط وريدي جديد در قسمت باالي محل   17
  .قبلي مي گيرد

      

        .ز اين خط وريدي جديد داروي شيمي درماني نمي دهدا  18
        .محل تجويز دارو را مشخص مي كند  19
        .كفايت وريد بيمار را بررسي مي كند  20

 سي سي محلول نرمال سالين براي بررسي وضعيت رگ 20 تا 10  21
  .به داخل آن تزريق مي كند

      

رماني امتحان نمي به هيچ وجه رگ را با تزريق داروي شيمي د  22
  .كند

      

 تزريق مي كند يا ي مجاز را به طور مستقيمداروهاي غير تاول زا  23
  .آن را با محلول سرم رقيق مي كند

      

داروهاي تاول زا را به داخل ستي كه به خط وريدي متصل است   24
  .تزريق مي كند

      

ئم در طي تجويز دارو از طريق خط وريدي، بيمار را از نظر عال  25
  .واكنش حساسيتي يا نشت دارو از نزديك كنترل مي كند

      

 سي سي دارو از برگشت خون كافي اطمينان 5پس از تجويز   26
  .حاصل مي كند

      

       سي سي 20پس از تجويز دارو يا در فواصل بين تزريق دو دارو  27
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  .نرمال سالين به داخل وريد تزريق مي كند
        .في را با دقت دور مي اندازدسرنگ يا سر سوزن هاي مصر  28

به منظور پيشگيري از پراكنده شدن قطرات شيمي درماني در هوا   29
  .از جداكردن سر سوزن و سرنگ خودداري مي كند

      

        .دستكش، سرم و لوله ها را به روش صحيح دور مي اندازد  30

 پس از اتمام كار، دست هاي خود را به خوبي با آب گرم و صابون  31
  .مي شويد

      

32  

قبل از شروع به تجويز دارو، توصيف محل و وضعيت خط وريدي 
 نوع  همچنين نام و ميزان دارو، توالي تجويز دارو،. را ثبت مي كند

سر سوزن و اندازه آن، حجم مايع تزريق شده و وضعيت محل 
  . پس از تزريق را نيز ثبت مي كند

      

سبت به تجويز دارو، نگراني بروز هر نوع عارضه، تحمل بيمار ن  33
  .هاي بيمار و خانواده را يادداشت مي كند
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                                          شيفت:                      نام بخش
  : ارزشيابامضاء و مهر نظام پرستاري:                                                                نام عامل انجام كار

  مداخالت پرستاري در لكوپني  : نوع فعاليت
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

 را با توجه به تست هاي آزمايشگاهي بيمار بررسي WBCميزان   1
 .مي كند

      

پوست و غشاء مخاطي بيمار را از نظر عالئم و نشانه هاي عفونت   2
 .بررسي مي كند

      

فسي بيمار را از نظر عالئم عفونت بررسي مجراي گوارشي و تن  3
 .مي كند

      

       .شواهد، مدارك و مداخالت انجام شده را يادداشت و ثبت مي كند  4

به علت شيمي WBC بيمار و خانواده اش را در مورد اينكه ميزان   5
 .درماني كاهش مي يابد، آموزش مي دهد

      

6  

 كه شامل موارد زير بيمار را در مورد راه هاي پيشگيري از عفونت
  :مي باشد آموزش مي دهد

  حفظ تغذيه و دريافت مايعات در حد مناسب: الف
  پرهيز از رفت و آمد در مكان هاي شلوغ: ب
  انجام مراقبت از دهان بعد از غذا و زمان خواب:  ج
  داشتن فعاليت و استراحت كافي و متعادل: د
  ك يا پرستارگزارش فوري عالئم و نشانه هاي عفونت به پزش: هـ
 حفظ بهداشت عمومي از جمله بهداشت ناحيه پرينه: و

      

       . هنگام انجام اقدامات مراقبتي بيمار، دستان خود را مي شويد  7

 كه افراد داراي بيماري هاي عفوني اجازه ورود به ردبه خاطر دا  8
 .اتاق بيمار را ندارند

      

ا و اقدامات در بيماري كه داراي نوتروپني است مراقبت ه  9
 .پيشگيرانه انتقال عفونت را انجام مي دهد

      

       .اتاق بيمار را هميشه تميز نگه مي دارد  10
       . عاري از گرد و غبار هستندل اتاق، كف اتاق و تجهيزاتوساي  11

اطمينان حاصل مي كند كه پرسنل بهداشتي ديگر مانند تكنسين   12
 .آزمايشگاه وارد اتاق بيمار نشوند

      

       .تماميت پوست را حفظ مي كند  13
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       .از تزريق عضالني خودداري مي كند  14
       .وسايل تزريق وريدي را هر روز تعويض مي كند  15
        .براي خونگيري محل را با محلول بتادين ضد عفوني مي كند  16
        . ساعت محل خونگيري را چك مي كند8هر   17
        .ررسي مي كند و نتايج را ثبت مي كند ساعت ب8ناحيه دهان را هر   18
        .ناحيه پرنيه را هر روز بررسي مي كند و نتايج را ثبت مي كند  19

 قارچ را در صورت تجويز به او داروهاي ضد ويروس و ضد  20
  .دهد مي

      

به بيمار آموزش مي دهد كه هر بار پس از دفع از پرينه مراقبت   21
  .كند

      

        .و يبوست در بيمار پيشگيري مي كنداز بروز اسهال   22

 ساعت كنترل مي كند و هر گونه تغيير را 4عالئم حياتي را هر  23
  .گزارش مي كند

      

سوزش ادرار، تكرر ادرار و تغيير . جذب و دفع را كنترل مي كند  24
  .در ويژگي هاي ادرار را گزارش مي كند

      

ل را رعايت مي كند، در صورت نياز به سوند گذاري، نكات استري  25
  . ساعت انجام مي دهد12 تا8مراقبت سوند را هر 

      

 شامل خون، ادرار، خلط و ونه هاي كشت دستور داده شدهنم  26
  .ترشحات را انجام مي دهد

      

27  
 ساعت بررسي مي كند، تغيير در 4وضعيت تنفسي بيمار را هر

زارش صداهاي تنفسي، سرفه، خلط و تعداد تنفس را بالفاصله گ
  .مي دهد

      

        .بيمار را در مورد تنفس عميق و سرفه مؤثر آموزش مي دهد  28

 ساعت 2بيمار بي حركت را براي پيشگيري از زخم فشاري هر   29
  .جابه جا مي كند

      

30  
بيمار را از نظر . در صورت تجويز، ايمونوگلوبولين تزريق مي كند

لرز   يا درد پشت وواكنش آنافيالكتيك، فلبيت، تهوع، درد شكمي
  .كنترل مي كند

      

بيمار را آموزش مي دهد كه گل و گياه را از محيط خود دور نگه   31
  .دارد
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                                                                شيفت:نام بخش
  :ضاء و مهر نظام پرستاري ارزشيابام:                                                                نام عامل انجام كار

  )كاهش پالكت(ترومبوسيتوپني  مداخالت پرستاري: نوع فعاليت
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
       .آزمايشات بيمار را از نظر ميزان پالكت بررسي مي كند  1

       .هر نوع عالئم و نشانه هاي خونريزي را بررسي مي كند  2

       . ساعت چك مي كند8ز نظر خونريزي هر حفره دهان را ا  3

       .كند موز و تورم بررسي مييساعت از نظر پتشي، اك 8بيمار را هر   4

 ساعت از نظر افزايش اندازه و كاهش دامنه حركت 8مفاصل را هر   5
 .كنترل مي كند

      

 ساعت بررسي 8كتي بيمار را هر حر-وضعيت عصبي و حسي  6
 .كند مي

      

 ساعت حفره 8كه بيمار خونريزي از بيني داشته، هر در صورتي   7
 .بيني را بررسي مي كند

      

8  

 :در صورت بروز خونريزي بيني اقدامات زير را انجام مي دهد

  . درجه مي نشاند90بيمار را با زاويه: الف
  ).به قسمت نرم بيني( به بيني فشار وارد مي كند : ب
  .اني استفاده مي كنداز كمپرس سرد در قسمت پل بيني و پيش: ج
 دقيقه متوقف نشد پزشك را 15 تا 10اگر خونريزي در عرض : د

  .مطلع مي كند
 .در صورت تجويز پالكت بالفاصله آن را وصل مي كند: هـ

      

       .از تزريق عضالني خودداري مي كند  9

از قرار دادن درجه در مقعد، استفاده از شياف و دادن انما   10
 .خودداري مي كند

      

       .تا حد امكان از گذاشتن سوند ادراري خودداري مي كند  11

فشار خون را فقط در صورت لزوم اندازه گيري مي كند و كاف را   12
 . به اندازه مورد نياز باد مي كند

      

يد از وسايلي مثل تيغ ريش تراش و لباس تنگ به بيمار مي گو  13
 .استفاده نكند
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گيري از برخورد با اشياء و افتادن بيمار از نور كافي براي پيش  14
 .استفاده مي كند

      

اقدامات مناسب مراقبت از دهان را براي پيشگيري از شكنندگي   15
 .مخاط انجام مي دهد

      

 ساعت يك بار ترغيب 4 تا 2بيمار را به شست و شوي دهان هر   16
 .مي كند

      

ازنظر هماتوم  دقيقه 30 تا 20خط هاي وريدي و مركزي را هر   17
 .بررسي مي كند

      

       . دقيقه روي محل فشار وارد مي كند5بعد از كشيدن خط وريدي   18

       .مدفوع و ادرار بيمار را از نظر وجود خون بررسي مي كند  19

به بيمار براي پيشگيري از يبوست و در صورت تجويز پزشك،   20
 .ملين مي دهد
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 :                                                             تاريخ:                                  موزشي درماني يا بيمارستاننام مركز آ

                             :                                      شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

   )كم خوني (مداخالت پرستاري آنمي : نوع فعاليت
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

ئم و نشانه هايي مثل خستگي، تاكي كاردي و سرگيجه را عال  1
 .بررسي مي كند

      

تست هاي آزمايشگاهي بيمار نظير هموگلوبين، هماتوكريت،   2
MCH ،MCV،MCHCرا كنترل مي كند . 

      

       .خواب و استراحت متعادل جهت افزايش انرژي بيمار برنامه ريزي مي كند  3
       .ت هاي مفيد و مورد نيازش ذخيره مي كندانرژي بيمار را براي فعالي  4

هنگامي كه مشكل بيمار برطرف شد فعاليت وي را تحت نظر خود   5
 .به تدريج افزايش مي دهد

      

ا لرز باعث از دست دادن انرژي دارد زيرمي بيمار را گرم نگه   6
 .)لباس مناسب و پتوي اضافي در اختيارش قرار مي دهد( شود مي

      

7  

  :اي زير را از نظر شناسايي كم خوني بررسي مي كندسيستم ه
  تحريك پذيري، سردرد، سرگيجه: سيستم اعصاب مركزي

  رنگ پريدگي، پتشي، پورپورا، زردي: پوست
  رنگ پريدگي: بستر ناخن ها

  زردي، پتشي: غشاهاي مخاطي
 حساسيت در ناحيه استرنوم و دنده ها: استخوان

      

       .نترل مي كند ساعت ك8عاليم حياتي را هر   8

 درجه 60در صورت وجود مشكل تنفسي بيمار را در وضعيت  9
 .جهت تسهيل تنفس قرار مي دهد

      

در صورتي كه بيمار اكسيژن درماني در دستور درمان خود دارد،   10
 .اكسيژن به بيمار وصل مي كند

      

اندام ها، شكم و قسمت خاجي را از نظر وجود ادم بررسي و   11
 . كندگزارش مي

      

       .رژيم غذايي حاوي آهن باال به بيمار مي دهد  12

13  
يك (درصورت تجويز پزشك، خون يا اجزاي خون تزريق مي كند 

 درصد 3سي ليتر هموگلوبين و دگرم در 1واحد خون حدود 
 ).هماتوكريت را افزايش مي دهد
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 :                                                                         تاريخ:                      نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  مداخالت پرستاري در يبوست: نوع فعاليت
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

... مسهل و الگوي دفع بيمار را بررسي مي كند كه شامل استفاده از ملين،   1
 .است

      

2  
فاكتورهايي را كه مي تواند سبب تغيير در الگوي دفع شوند مانند 
بي حركتي، داروهاي شيمي درماني، مخدرها، رژيم غذايي كم فيبر 

 .يا دريافت كم مايعات را شناسايي مي كند

      

       .بيمار را از نظر مدفوع سفت شده بررسي مي كند  3
       .را بررسي و ثبت مي كندزمان و خصوصيات مدفوع   4

 ساعت بررسي 8اهاي روده اي هر شكم بيمار را از نظر صد  5
 .كند مي

      

در صورت انجام انما، نوع انماي انجام شده، ميزان و نوع محلول   6
 .را ثبت مي كند

      

 قوانين مؤسسه ،در صورت نياز به خارج كردن انگشتي مدفوع  7
 .ندمرور مي كخود را در اين زمينه 

      

8  
 ساعت بعد از انما، هيچ نوع حركت روده اي وجود 24اگر در طي 

از مسهل يا ملين استفاده ) زشكدر صورت تجويز پ(نداشت، 
 .كند مي

      

       .جذب و دفع مايعات را كنترل مي كند  9

 ليتر مايعات در روز به 3در صورت عدم وجود محدوديت مايعات،   10
 .بيمار مي دهد

      

       .   غذايي پر فيبر مي دهدرژيم  11

رك در صورت تحمل فعاليت تشويق بيمار را به ورزش و تح  12
 .كند مي

      

 ساعت در 8 تا 4مفاصل بيمار را در محدوده حركت طبيعي هر   13
 .بيماران بي حركت، حركت مي دهد

      

       .مراقبت از ناحيه پرينه را بعد از عمل دفع انجام مي دهد  14
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 :                                                             تاريخ:                                  آموزشي درماني يا بيمارستاننام مركز 

                              :                                     شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  مداخالت پرستاري در مشكالت پوست: نوع فعاليت
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
       .ريخچه آلرژي بيمار را بررسي مي كندتا  1
        .عاليم حياتي بيمار را چك مي كند  2

3  

مطمئن مي شود كه تمام وسايل و داروهاي مورد نياز براي 
 :شرايط اورژانس در دسترس باشند شامل

   ديفن هيدرامين-
  اپي نفرين-

  اكسيژن-

  ايروي-

  ساكشن-
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 :                                                             تاريخ:                                  رماني يا بيمارستاننام مركز آموزشي د

                      :                                             شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  اقدامات پرستاري در آلوپسي: نوع فعاليت
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
       . بيمار برقرار مي كندرابطه درماني با  1

قبل از شروع ريزش مو به بيمار اطالعات مورد نياز را مي دهد تا   2
 .براي بهبود ظاهر خود از كاله گيس استفاده كند

      

 روز بعد از 10-21به بيمار شرح مي دهد كه ريزش مو حدوداً   3
 .شروع شيمي درماني رخ مي دهد

      

غيير در رنگ و فرم مو را داشته به بيمار مي گويد كه انتظار ت  4
 .باشد

      

       .به ماهيت موقتي بودن از دست دادن موها تأكيد مي كند  5

به لزوم استفاده متناوب از كاله گيس تأكيد مي كند تا پوست سر   6
 .بتواند در معرض هوا نيز قرار گيرد

      

شو و  متعادل شستPHبه بيمار مي گويد سر را با شامپوي داراي   7
 .هدد

      

 امكان دارد در معرض هوا قرار پوست سر را هرچه قدر كه  8
 .دهد تا تماميت پوست سر حفظ شود مي

      

هنگام در معرض آفتاب قرار گرفتن، پوست سر را جهت جلوگيري   9
 .از آفتاب سوختگي مي پوشاند
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 :                                                                        تاريخ:                       نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  مداخالت پرستاري در التهاب دهان و مخاط: نوع فعاليت
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
       . كنددر هنگام شيمي درماني، بهداشت دهان را رعايت مي  1

2  
با استفاده از چوب زبان و چراغ قوه به طور روزانه حفره دهان را 
بررسي مي كند و به رنگ، رطوبت و وجود خراشيدگي در دهان 

 .توجه مي كند

      

       .به رنگ، حجم و غلظت بزاق توجه مي كند  3

 ساعت در 4 تا 2 دقيقه قبل و پس از هر وعده غذايي و هر 30  4
 . بهداشت دهان را انجام مي دهدهنگام بيداري،

      

       .با استفاده از مسواك هاي نرم، دندان ها را مي شويد  5

6  
در صورت پايين بودن پالكت ها يا عدم تحمل بيمار نسبت به استفاده 
از مسواك، از يك ابر ضخيم براي شستسوي دهان و پاك كردن 

 .مخاط استفاده مي كند

      

       . بدون الكل استفاده مي كنداز محلول هاي دهان شويه  7
       .هنگام شستشوي دهان، دندان هاي مصنوعي را خارج مي كند  8
       .در صورت وجود درد از يك مسكن استفاده مي كند  9

بيمار را از نظر سابقه مصرف الكل، استعمال دخانيات، پرتو   10
 .درماني و وجود سابقه شيمي درماني بررسي مي كند

      

د عوارض دهاني شيمي درماني و چگونگي بررسي دهان و در مور  11
 .مراقبت از آن به بيمار آموزش مي دهد
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                                                  شيفت:              نام بخش
  : پرستاري ارزشيابامضاء و مهر نظام:                                                                نام عامل انجام كار

  مداخالت پرستاري استئوماتيت : نوع فعاليت
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

 روز پس از شيمي درماني ايجاد 7 تا 5استئوماتيت معموالً   1
 . روز باقي مي ماند10شود و تا  مي

      

2  
 :در صورت استئوماتيت خفيف

 . از محيط دهان كشت تهيه مي كند-
 . ساعت بررسي مي كند8 دهان را هر  حفره-

      

3  
روارگانيسم ها بيمار را تشويق به منظور كاستن از فعاليت ميك

 ساعت مراقبت 6 ساعت و شب ها هر 2كند هنگام بيداري هر  مي
 .دهان را انجام دهد

      

       . ساعت با مسواك نرم دندان ها را مي شويد4هر   4

دهانشويه بدون الكل يا نرمال هاي  محلولد با به بيمار مي گوي  5
 .سالين غرغره كند

      

       . هنگام بيداري از نرم كننده لب استفاده مي كند ساعت2هر   6

ضد ميكروبي و ضد قارچ استفاده در صورت نياز از عوامل   7
 .كند مي

      

براي تأمين راحتي و مراقبت دهان، قبل از صرف غذا از محلول   8
 .استفاده مي كند) ائينزايلوك(هاي بي حس كننده 

      

       . ساعت از يك مسكن خفيف استفاده مي كند4 يا 3هر   9
       .براي بهبود هرچه بيشتر، رژيم غذائي نرم و پر پروتئين  را توصيه مي كند  10

 ليتر مايع دريافت كند و از 2به بيمار توصيه مي كند روزانه   11
 .مصرف آب مركبات خودداري كند

      

12  

 :ت استئوماتيت شديددر صور
 . به منظور تعيين وجود ميكرواورگانيسم درخواست انجام كشت مي كند-
 . ساعت بررسي مي كند8 حفره دهان را هر -
 در صورتي كه خوردن غذا يا مايعات براي بيمار مشكل باشد، -

 .تغذيه وريدي مورد نياز است
ل  در صورتي كه انجام مراقبت دهان به دليل وجود درد مشك-

 دقيقه قبل از اجراي مراقبت از دهان، يك قاشق 15باشد، 
 .چايخوري ليدوكائين براي غرغره به بيمار مي دهد

 در صورت وجود قارچ در دهان، بيمار را به غرغره نيستاتين -
 .تشويق مي كند
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                                                        :      تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                                                              :  نام عامل انجام كار

  مخاط واژن و ركتوم مداخالت پرستاري در ضايعات: نوع فعاليت
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

به راحتي هضم مي شوند استفاده از غذاهاي كم باقي مانده كه   1
 .كند مي

      

       .از داروهاي ضد اسهال استفاده مي كند  2

به بيماران خانم آموزش مي دهد وجود هر گونه درد، زخم يا   3
 .خونريزي از غشاء مخاطي پرينه و واژن را اطالع دهند

      

به بيمار آموزش مي دهد پس از ادرار كردن ناحيه پرينه را با آب   4
 .و صابون ماليم شستشو دهد

      

 احساس راحتي بيشتر از حمام مار آموزش مي دهد برايبه بي  5
 . استفاده كندنشيمن

      

يشتر از دوش واژينال استفاده به منظور پيشگيري از تحريك ب  6
 .كند نمي

      

با بيمار صحبت مي كند تا هنگام وجود عالئم تحريك مخاط واژن   7
 .از فعاليت جنسي خودداري كند

      

مي دهد كه عاليم و نشانه هاي درگيري به بيماران مذكر آموزش   8
 .پرينه را گزارش كنند
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                        شيفت:                                        نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  مداخالت پرستاري در تهوع و استفراغ: ليتنوع فعا
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

1  
به بيمار و همراهان وي در مورد داروهايي نظير نيتروژن 
موستارد يا ديگر داروهائي كه موجب بروز حالت تهوع و استفراغ 

 .مي شوند آگاهي مي دهد

      

كاهش عوارض داروئي به بيمار و همراهان وي در مورد روش هاي   2
 .آموزش مي دهد

      

       .تاريخچه تهوع و استفراغ را در بيمار بررسي مي كند  3

وجود ديگر بيماري ها نظير ديابت يا هيپرگليسمي را در بيمار   4
 .بررسي مي كند

      

5  
براي كنترل بهتر تهوع از داروهاي ضد تهوع قبل از استفاده از 

 ساعت 24  ساعت تا6 تا 4 ي درماني و سپس هرداروهاي شيم
 .استفاده مي كند

      

براي كاهش تحريك مركز استفراغ در صورت تجويز پزشك از   6
 .آنتي هيستامين ها يا بار بيتورات ها استفاده مي كند

      

7  
به عوارض ) رگالن(در صورت استفاده از داروي متوكلوپراميد 

وارض از براي كنترل اين ع. نداكستراپراميدال آن توجه مي ك
 .مي كنداستفاده ) بنادريل(هيدرامين  ديفن

      

در طي شيمي درماني براي كنترل تهوع و ) آويتان(از لورازپام   8
 . مي كنداستفراغ استفاده

      

 غذايي بدون داروي ضد تهوع، براي مصرف وعده هاي  9
 .درماني را در انتهاي بعد از ظهر يا شب انجام مي دهد شيمي

      

ر كنترل تأثيرات ناشي از تركيب كردن داروها، به طور به منظو  10
 .مداوم مصرف داروهاي ضد تهوع را ارزيابي مي كند

      

11  

روش هاي پيشگيري از تهوع و استفراغ نظير صرف غذا در وعده 
هاي كوچك و به طور مكرر، صرف يك وعده غذايي كوچك قبل از 

 و پر شروع شيمي درماني و اجتناب از مصرف غذاهاي چرب
 .ادويه را آموزش مي دهد

      

       . و الكتروليت ها را كنترل مي كندCBCنتايج آزمايشگاهي نظير   12
       .عالئم حياتي بيمار را كنترل مي كند  13

براي انجام بهترين مداخله، زمان شروع عالئم، واكنش بيمار به دوزهاي   14
 .ندمختلف دارويي و تعداد دفعات انجام روش را ثبت مي ك
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       .براي بررسي هيدراتاسيون كافي، جذب و دفع را كنترل مي كند  15
        . اقدام مي كندIVدر صورت نياز،  به جايگزيني مايع از طريق   16

در زمان يكسان، با وزنه يكسان و ( وزن بيمار را به طور روزانه   17
  .اندازه گيري مي كند) لباس هاي مشخص

      

18  

يف تهوع و استفراغ قبل و بعد از شيمي درماني براي كاهش يا تخف
 :از روش هاي مختلف استفاده مي كند

كند، سپس مي  ساعت، بيمار غذا يا مايعات دريافت ن6 تا 4 براي -
 6 تا 4در صورت تهوع شديد فقط هر . غذاهاي نرم و سبك بخورد

  . ساعت يك بار مايعات مصرف كند، از غذاهاي خشك استفاده كند
يير ناگهاني وضعيت كه موجب بروز تهوع مي شود  از تغ-

  .خودداري كند

      

19  

 :از ديگر روش ها براي كنترل شدت عالئم استفاده مي كند
هاي مورد عالقه، استفاده از  گفتگوهاي جالب، انجام فعاليت

صوير هاي آرام سازي، انجام تمرينات تنفسي ريتميك، ت روش
ديل سازي رفتاري، هاي تع خود هيپنوتيزمي، روش سازي، 

  موسيقي درماني

      

. كند  مناسب استفاده مي براي كنترل بوي عطر از يك اتاق با تهويه  20
  .لحفه هاي آلوده و مواد زائد است عاري از غذاهاي آماده، ماتاق

      

        . شود ميسطل هاي زباله به طور مكرر خالي  21

فاصله پس از ظرف مخصوص استفراغ، لگن و لوله هاي ادراري بال  22
  .شودمي استفاده از اتاق خارج 
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                             شيفت:                                                   نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  ت پرستاري در بي اشتهاييمداخال: نوع فعاليت
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

براي بهبود وضعيت اشتهاي بيمار از غذاهاي مورد عالقه وي   1
 .استفاده مي كند

      

       .غذا را با تزئينات جذاب و دماي مناسب ارائه مي دهد  2
       .شودمي تا حد امكان غذا در ميان جمع هاي دوستانه صرف   3
       .مي شودمراه غذا، آب خورده نه  4

براي خالي شدن سريع معده از غذاهاي پر كربوهيدرات استفاده   5
 .مي كند

      

غذاهاي نرم، صاف شده يا بدون طعم و بو با دماي خنك بهتر   6
 .تحمل مي شوند

      

       .اغلب غذاهاي شيرين ترجيح داده مي شود  7

ل هائي با پروتئين باال، و نظير مكلم(با افزودن مكمل هاي غذايي   8
 .كالري و مواد مغذي غذا را افزايش مي دهد) شير خشك

      

براي هضم بهتر غذا، بيمار را تشويق مي كند تا غذا را به خوبي   9
 .بجود

      

 يك سوم به همين دليل. شودوعده صبحانه معموالً بهتر تحمل مي   10
 .ار مي دهدقررا در اين وعده بيمار از ميزان كالري روزانه 
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

                                                                :   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  مداخالت پرستاري در اسهال: نوع فعاليت
  

 مالحظات  خير  بلي  ام كارمراحل انج رديف
       .استفاده از داروهاي مسهل را بررسي مي كند  1

ديگرعلل اسهال نظير رژيم غذايي نامناسب،عفونت، استرس يا   2
 .پيشرفت بيماري را بررسي مي كند

      

3  

وضعيت هيدراتاسيون و الكتروليت هاي بيمار را با بررسي موارد 
 :زير كنترل مي كند

ر، وزن، الكتروليت ها، دفعات، ويژگي و حجم  جذب و دفع بيما-
  .مدفوع دفع شده

  وجود صداهاي روده اي، نفخ يا كرامپ-

      

       .وضعيت پوست ناحيه پرينه را بررسي مي كند  4

5  
از موز و پنير استفاده : ي كندرژيم غذايي بيمار را تصحيح م

 كند، از مصرف مايعات داغ، قهوه، ميوه هاي تازه و آب آلو مي
 .خودداري مي كند

      

6  
هنگامي كه نتايج آزمايشگاهي نشان دهنده كمبود پتاسيم است 
براي پيشگيري از بروز ضعف بدني، از غذاهاي پر پتاسيم استفاده 

 .مي كند

      

7  
 3در صورت نبود منع پزشكي، بيمار را تشويق مي كند تا روزانه 

ار از هاي سرش مايعاتي نظير نوشيدني. ليتر مايعات بنوشد
 .الكتروليت، آب انگور و آب ميوه جات را پيشنهاد مي كند

      

در صورت تجويز پزشك براي كنترل اسهال از داروهايي نظير   8
 .كائوپكتات يا ديفنوكسيالت استفاده مي كند

      

       .عاليم يبوست را بررسي كرده و گزارش مي دهد  9

10  

مراقبت از به بيمار آموزش مي دهد يك پروتكل مشخص براي 
 :پرينه داشته باشد

 دفع به ماليمت با آب و صابون  ناحيه پرينه را پس از هر بار-
شويد و در هنگام خشك كردن ناحيه آن را از نظر وجود  مي

  .شكنندگي بررسي مي كند
  . پمادهاي تجويز شده را مصرف كند-
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 . از حمام نشسته براي ايجاد راحتي بيشتر استفاده كند-

 .فت بهبود از محافظ هاي پوست استفاده كند براي پيشر-

 :تمام موارد دفع را از نظر موارد زير كنترل مي كند  11

 دفعات، حجم، غلظت، وجود خون واضح يا مخفي

      

      .گيرد ، مراقبت از پرينه را به عهده ميدر صورت عدم توانايي بيمار  12

صورتي كه  ساعت كنترل مي كند و در 8وضعيت پرينه را هر   13
 . ساعت اين كار را انجام مي دهد4اسهال شديد است هر 

      

       .بيمار را روزانه وزن مي كند  14

 هنگام عدم تعادل الكتروليت و دفع پروتئين، بيمار را از نظر ادم   15
  .بررسي مي كند
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 :                                                                             تاريخ:                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  مداخالت پرستاري در سميت داروهاي شيمي درماني بر قلب: نوع فعاليت
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
       .ي كندريتم و تعداد نبض را كنترل م  1

تغييرات اساسي در عالئم حياتي، رنگ پوست، افزايش برون ده   2
 .ادراري و تنگي نفس را بررسي مي كند

      

3  

به خاطر دارد كه داروهايي مانند دوكسورابين در بالغين نبايد بيش 
 ميلي گرم در ليتر مربع باشد و داروهايي مثل 550 تا 450از 

 ميلي گرم در 550نبايد بيش از ) daunorubicin(دائونوروبيسين 
 در خطر كارديوتوكسيسيتي قرار ليتر مربع باشد زيرا بيمار را

 .دهد مي
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                                                           شيفت:     نام بخش
  : مهر نظام پرستاري ارزشيابامضاء و:                                                                نام عامل انجام كار

  مداخالت پرستاري در اثرات سمي داروهاي شيمي درماني بر ريه: نوع فعاليت
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

اني در عملكرد ريه زماني ظاهر به خاطر دارد كه تغييرات ناگه  1
 . بيماري پيشرفت كرده است،شود كه اغلب مي

      

2  
 ساعت در طول 4هاي تنفسي هر ي صداقفسه سينه را برا

 يافته هاي غير عادي را گزارش درماني سمع مي كند و شيمي
 .كند مي

      

3  
 ساعت اندازه 4فشار خون، نبض، تنفس و درجه حرارت را هر 

 درجه 38( درجه فارنهايت 100گيري مي كند و دماي باالي 
 .را گزارش مي دهد) گراد سانتي

      

       .با آزمون هاي دستور داده شده بررسي مي كندعملكرد ريه ها را   4
       .به بيمار روش سرفه و تنفس عميق را آموزش مي دهد  5

 ساعت تنفس عميق و سرفه را انجام 4به بيمار كمك مي كند هر   6
 .دهد

      

       .اكسيژن را در صورت تجويز و با احتياط به بيمار وصل مي كند  7

 ليتر در روز 3مايعات به بيمار در صورت عدم وجود محدوديت   8
 .مايعات مي دهد

      

       . در صورت دستور پزشك سرم درماني را شروع مي كند  9
       . ساعت بررسي و ثبت مي كند8جذب و دفع مايعات را هر   10

در صورت تجويز پزشك داروهايي نظير كورتيكو استروئيدها و   11
 .گشاد كننده هاي برونش را به بيمار مي دهد

      

در صورت وجود درمان با نبواليزر و فيزيوتراپي در انجام آن   12
 . كمك مي كند

      

       .نشانه ها و عالئم سندرم ديسترس تنفسي را بررسي مي كند  13
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                           :                                   تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                                 :                               نام عامل انجام كار

  مداخالت پرستاري در سميت داروهاي شيمي درماني بر كليه: نوع فعاليت
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

 48 تا 24 ساعت قبل، حين و 24از هيدراتاسيون كافي به بيمار از   1
 . اطمينان حاصل مي كندساعت بعد از شيمي درماني

      

 ليتر 4 تا 3در صورت عدم وجود محدوديت به بيمار روزانه   2
 .مايعات مي دهد

      

       .مايعات وريدي را در صورت دستور پزشك به بيمار مي دهد  3

 ميلي 120جذب و دفع مايعات را ثبت مي كند و زماني كه كمتر از   4
 .ليتر دفع داشت گزارش مي دهد

      

5  
 ساعت زمان شيمي درماني 8ار را از نظر خون مخفي در طي ادر

بررسي مي كند و در صورت وجود، سرعت انفوزيون را كم كرده 
 .و خونريزي را به پزشك اطالع مي دهد

      

را عالئم حياتي را كنترل مي كند تا در اولين فرصت تغييرات   6
 . كندتشخيص داده و درمان را شروع

      

شار خون براي كاهش فشار خون بيمار در از داروهاي ضد ف  7
 .صورت تجويز پزشك استفاده مي كند

      

8  PHادرار را در صورت تجويز پزشك كنترل مي كند .       

 به PHبيكربنات سديم را در صورت تجويز پزشك براي نگهداري   9
 .بيمار انفوزيون مي كند
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 :                                                                                           تاريخ:    نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  اثرات سمي بر سيستم اعصاب مداخالت پرستاري در  :نوع فعاليت
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

عالئم ( و بي حسي در بازوها، دست ها، پاها بيمار را از نظر ضعف  1
 .بررسي مي كند) اوليه سميت

      

       .بيمار را از نظر درد چانه و گرفتگي آن بررسي مي كند  2
       .كرامپ هاي شكمي، يبوست و ايلئوس پاراليتيك را بررسي مي كند  3

4  
 قبل از دادن داروها براي به دست آوردن بررسي عصبي را

 ساعت انجام مي 8 تا 4يه جهت بررسي اثر دارو هر اطالعات اول
 .دهد

      

       .توانايي بيمار را از نظر انجام فعاليت هاي روزمره بررسي مي كند  5

محيط را از وسايل اضافي تخليه مي كند و محيط امن جهت   6
 .جلوگيري از افتادن بيمار فراهم مي كند

      

ز افت فشار خون به بيمار آموزش مي دهد براي جلوگيري ا  7
 .وضعيتي ابتدا روي لبه تخت بنشيند، سپس بايستد و بعد راه برود

      

       .رنگ و حرارت انتهاها به خصوص دست ها را بررسي مي كند  8

به بيمار و خانواده اش مي گويد كه عالئم موجود موقتي هستند و   9
 .بعد از قطع داروها برطرف خواهند شد

      

10  

خل تراشه متوتركسات و سيتارابين، عالئم در صورت تجويز دا
 1  تا كه بيمار حداقل بررسي مي كند و توجه دارد راCNSسميت 

ساعت بعد از تجويز دارو بايستي به حالت خوابيده قرار داده 
 .شود
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                                                 :             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                                                       :         نام عامل انجام كار

  مداخالت پرستاري در سميت داروهاي شيمي درماني بر دستگاه توليد مثل: نوع فعاليت
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

1  
تاريخچه مختصري از فعاليت جنسي، آموزش هاي جنسي و 

گرش هاي جنسي بيمار و اثرات بيماري يا درمان بر عملكرد ن
 .جنسي تهيه مي كند

      

2  
در صورت وجود مراكز نگهداري اسپرم به بيمار در مورد تكنيك 
هاي ذخيره اسپرم و امكان انجام اين كار قبل از شروع شيمي 

 . درماني اطالعات مي دهد

      

شيمي درماني به قرص هاي ضد بارداري بايستي قبل از شروع   3
 .بيمار داده شود

      

به بيمار در مورد احتمال عقيمي آموزش مي دهد و پاسخ هاي   4
 .انطباقي مناسب او و همسرش را تقويت مي كند

      

به بيمار در مورد اينكه ممكن است عقيمي موقت يا دائم باشد   5
 .توضيح مي دهد

      

       .ي دهدبيمار را در صورت نياز براي مشاوره ارجاع م  6
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

                                                               :    شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

   مداخالت پرستاري در سميت كبدي: نوع فعاليت
  

 مالحظات  خير  بلي   انجام كارمراحل رديف
  تخريب و گسستگي پوست به علت خارش - الف

       . ساعت وضعيت پوست را بررسي مي كند8هر   1

بيمار را روزانه با آب حاوي مواد چرب كننده پوست جهت   2
 .پيشگيري از خشكي و خارش پوست حمام مي دهد

      

 كردن، حفظ رطوبت پوست را با استفاده از لوسيون بعد از حمام  3
 .مي كند

      

       .در صورت تجويز پزشك داروهاي ضد خارش به بيمار مي دهد  4

در صورت عدم ( ليتر در روز 4 تا 3استفاده از مايعات به اندازه   5
 .را تشويق مي كند) وجود محدوديت مايعات

      

    احتمال خونريزي به علت تغيير در مكانيسم انعقادي-ب
       .ايش خواب آلودگي را گزارش مي كندتغييراتي نظير افز  1
       . ساعت بررسي مي كند4 تا 2بيمار را از نظر عالئم حسي هر   2

از مصرف داروهاي ناركوتيك و باربيتورات ها به علت سركوب   3
CNSخودداري مي كند . 

      

       .عاليم خونريزي، ملنا، استفراغ خوني و پتشي را بررسي مي كند  4
       .نظر نفخ شكمي بررسي مي كندبيمار را از   5
       .صداهاي روده را بررسي مي كند  6
       .عالئم حياتي و مطالعات آزمايشگاهي را كنترل مي كند  7
       .مراقبت از دهان را براي بيمار انجام مي دهد  8

در صورت عدم (بيمار را در وضعيت نيمه نشسته قرار مي دهد   9
 ).ممنوعيت

      

       .كند نريزي و ادم را به پزشك گزارش مي پوست، خوتغيير در رنگ  10

تغييرات در رنگ ادرار و مدفوع را كه نشان دهنده خونريزي است   11
 .بررسي و گزارش مي كند
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                     :                                         تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                           :                                     نام عامل انجام كار

  fludarabineتزريق داخل وريدي فلودارابين : نوع فعاليت

    :اهداف
   ارتقاء وضعيت خوني بيمار-1
   كنترل فرايند بدخيمي-2

  :مورد نيازوسايل 
   ميلي ليتر 250 نمكي  سرم قندي يا– آب مقطر – سي سي 5 سرنگ - عينك – گان – ماسك –دستكش  

  دوره ديدهپرستار : عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
       .دستكش، گان، ماسك و عينك مي پوشد  1

       .لوازم مورد نياز را زير هود منتقل مي كند  2

        . آب مقطر رقيق مي كندml 2محتويات ويال را با   3

 يا D/W % 5 سرم ml 125-100 محلول رقيق شده را در  4
  . دقيقه تزريق مي كند30 و طي  رقيق كرده%9/0نمكي

      

كليه وسايل يك بار مصرف را با رعايت اصول داروهاي خطرناك   5
 .دفع مي كند
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                                        :                      تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                                              :                  نام عامل انجام كار

 Fluorouracilتزريق داخل رگي فلوئورواوراسيل : نوع فعاليت

   كنترل فرآيند بدخيمي:هدف
  : مورد نيازوسايل 

   سي سي 20 سرنگ – ml 250 سرم قندي يا نمكي – ماسك – گان –دستكش 
   دوره ديده پرستار:عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

       . ماسك و عينك مي پوشد گان، دستكش،  1

       .هود را روشن مي كند  2

       .دارو را با سرم قندي يا نمكي رقيق مي كند  3

        .در صورت تشكيل كريستال، ويال را در آب گرم قرار مي دهد  4

ر آب گرم ناپديد نشد، دارو غير قابل در صورتي كه كريستال ها د  5
  .مصرف است

      

        .قبل از تزريق دارو، دهان بيمار را معاينه مي كند  6

يا انفوزيون مداوم تزريق و را به صورت تزريق سريع وريدي دار  7
  .مي كند

      

       .كند رف را با رعايت اصول صحيح دفع ميكليه وسايل يك بار مص  8

        .روز عوارض بررسي مي كندبيمار را از نظر ب  9
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                      شيفت:                                                                          نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

 Daunorubicinتزريق داخل رگي دانوروبيسين : نوع فعاليت

    سركوب تكثير سلول هاي سرطاني:هدف
  : مورد نيازوسايل 

آنژيوكت، پنبه الكل،  ( Ivline وسايل گرفتن – سي سي 20 سرنگ – ويال دارو – گان – ماسك –دستكش 
  ml 250 سرم قندي يا نمكي –) گارو، چسب

  پرستار دوره ديده: عامل انجام كار
  

 حظاتمال  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

 .دستكش، ماسك، گان و عينك مي پوشد  1
      

       .لوازم مورد نياز را زير هود منتقل مي كند  2

        . آب مقطر رقيق مي كندml 4محتويات ويال را با   3

        . سي سي مي كشد20محتويات ويال را با سرنگ   4

        . آب مقطر رقيق مي كندml 15- 10باقي مانده حجم سرنگ را با   5

       .ك رگ باز و مطمئن از بيمار تهيه مي كندي  6

        .جريان سرم را آزاد مي گذارد  7

       . دقيقه تزريق مي كند3-5دارو را به همراه جريان آزاد سرم، طي   8

كليه وسايل يك بار مصرف را در كيسه نايلوني ريخته، درب آن را   9
 .محكم مي بندد و سپس دفع مي كند
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 :                                                             تاريخ:                                  موزشي درماني يا بيمارستاننام مركز آ

                             :                                      شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

 Dactinomycinتزريق داخل وريدي داكتينومايسين : نوع فعاليت

    :اهداف
   كاهش اندازه تومور-1
   جلوگيري از انتشار سلول هاي سرطاني از طريق سركوب فرآيند تكثير-2

  :مورد نيازوسايل 
 سرم قندي – آب مقطر – سي سي 5 سرنگ – هود –) گان، ماسك، عينك، دستكش ( لوازم ايمني فردي  

   سي سي50پنج درصد يا نمكي به ميزان 
  دوره ديده پرستار :عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

       .ماسك، عينك، گان و دستكش مي پوشد  1

       .وسايل مورد نياز را زير هود منتقل مي كند  2

        . آب مقطر رقيق مي كندml 1/1 از دارو را با  mg 5هر   3

دارو ( يك رگ باز كامالً مطمئن از ناحيه ساعد بيمار مي گيرد   4
  ).بسيار تاول زا است 

      

 رقيق كرده N.S يا %5 سرم دكستروز ml 5ويال را با محتويات   5
  . دقيقه تزريق مي كند10-15طي 

      

كليه وسايل يك بار مصرف استفاده شده را با رعايت اصول مواد   6
 .خطرناك دفع مي كند
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                                                     :         تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                                                           :     نام عامل انجام كار

 Dacarbazineتزريق داخل رگي داكاربازين : نوع فعاليت

    :اهداف
   كاهش اندازه تومور-1
   جلوگيري از انتشار سلول هاي سرطاني به وسيله سركوب فرآيند تكثير-2

  :مورد نيازوسايل 
 – ويال حاوي دارو – پنبه الكل – ست سرم –) سي سي D.W ) 200-100 %5 سرم – سي سي 5سرنگ  

  دستگاه هود
  پرستار دوره ديده: عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

       .دستكش، گان، ماسك و عينك مي پوشد  1

       .هود را روشن مي كند  2

       .ه داخل ويال تزريق مي كند سي سي آب مقطر را ب5-3  3

قبل از خارج كردن سر سوزن، هواي داخل ويال را آسپيره مي كند   4
  .تا از تشكيل آئروسل جلوگيري شود

      

       .محتويات ويال را به داخل سرنگ مي كشد  5

 مي ريزد %5 سي سي سرم قندي 100-200محتويات سرنگ را در   6
 . دقيقه تزريق مي كند30و طي 

      

ويال هاي استفاده شده را داخل كيسه نايلوني ريخته با دقت سر   7
 .كيسه را گره مي زند و سپس در سطل زباله مي اندازد

      

، زيرا دارو به نور حساس پيچيد ميدور سرم و ست سرم فويل   8
 .است

      

نشت دارو موجب سوزش در ناحيه مي شود، اما به ندرت موجب   9
 .تاول مي شود

      

 تا اثرات تهوع زايي كند مي ساعت قبل شروع 4-6 از  راروتراپيهيد  10
 .دارو كاهش يابد

      

11  

بعد از اتمام تزريق، كليه وسايل يك بار مصرف استفاده شده را 
سپس با نصب . در كيسه نايلوني ريخته، درب آن را محكم مي بندد

به خارج بخش منتقل )) رطان زا خطر داروهاي س(( بر چسب 
 .كند مي

      



  شيمي درماني و پرتوتابي/ فصل پنجم

 
281 

 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

                                            :                       شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

 Epirubicinتزريق داخل رگي اپيروبيسين : نوع فعاليت

   :هدف
   سلول هاي سرطاني كنترل رشد و تكثير

  : مورد نيازوسايل 
 سي 500 - چسب– گارو – پنبه الكل – آنژيوكت – سي سي 20 سرنگ – ماسك – عينك – گان –دستكش 

   %5يا قندي N.S سي سرم 
   دوره ديدهپرستار: عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

       .دستكش، گان، ماسك و عينك مي پوشد  1
       .لوازم مورد نياز را زير هود منتقل مي كند  2

3  
 3-5 با جريان آزاد سرم طي ml /mg 1دارو را با غلظت 

  .دقيقه تزريق مي كند
      

        .از رگ مطمئن و باز استفاده مي كند  4

5  
كليه وسايل يك بار مصرف را با رعايت اصول داروهاي 

 .خطرناك دفع مي كند

      

6  
اوراسيل تركيب نمي كند، زيرا  فلورودارو را با هپارين و

 .واكنش مي دهد

      

        .شويد هايش را مي دست  7
        .كند اقدامات انجام شده و واكنش بيمار را ثبت مي  8
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                      :                                        تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                            :                                    نام عامل انجام كار

 Methotrexateتزريق داخل رگي متوتركسات : نوع فعاليت

    :اهداف
   سركوب سلول هاي بدخيم-1
   كاهش اندازه تومور-2
   كاهش تورم و درد و ارتقاء كيفيت زندگي بيمار-3

  : مورد نيازوسايل 

3 سرم نرمال سالين يا– پنبه الكل – عينك –دستكش 
2

3
 – سي سي 20 سرنگ – ماسك– با حجم مناسب 1

   چسب - آنژيوكت – گان –گارو 
  پرستار دوره ديده: عامل انجام كار

 
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

       .دستكش، ماسك، گان و عينك مي پوشد  1
       .ي كندلوازم مورد نياز را زير هود منتقل م  2
       .دارو را با توجه به دوز و مدت تزريق، رقيق و تزريق مي كند  3

 پوست و استنشاق دارو خودداري حين آماده سازي از تماس  4
  .كند مي

      

كليه وسايل يك بار مصرف استفاده شده را طبق اصول مواد   5
 .خطرناك دفع مي كند

      

ه نظر پزشك متفاوت  غلظت و مدت زمان تزريق با توجه ب،مقدار  6
 .است
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                        شيفت:                                                                        نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

 Carmustineتزريق داخل وريدي كارموستين : نوع فعاليت

    :اهداف
   مهار فرآيند رشد تومور-1
   مهار انتشار تومور-2

 سي 5 سرنگ – سي سي 250 سرم قندي يا نمكي - عينك – ماسك – گان –دستكش : مورد نيازوسايل 
   ويال دارو –سي 

  پرستار دوره ديده: عامل انجام كار
 

 
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

       .نك و گان مي پوشددستكش، ماسك، عي  1
       .دارو را با حجم مناسب از سرم رقيق مي كند  2

) با توجه به دستور پزشك (  ساعت 3 دقيقه تا 15سرم را طي   3
 .تزريق مي كند

      

تزريق دارو ممكن است موجب سوزش ناحيه تزريق شود، در   4
  .صورت درد از كيسه يخ استفاده مي كند

      

مصرف را داخل كيسه نايلوني ريخته و  طبق كليه وسايل يك بار   5
 .اصول مواد خطرناك دفع مي كند

      

       .دستانش را مي شويد  6
        .كند اقدامات انجام شده را ثبت مي  7
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                           :                                   تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                                 :                               نام عامل انجام كار

 Cisplatinتزريق داخل وريدي سيس پالتين : نوع فعاليت

    :اهداف
   كاهش اندازه تومور-1
   مهار افزايش تعداد سلول-2

 سي 50 سرنگ – گان – ماسك – دستكش يك بار مصرف – سي سي D/W 1000 % 5سرم : مورد نيازوسايل 
   ست سرم– ترالي كد – فويل آلومينيومي – ويال دارو –سي 

  پرستار دوره ديده: عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
       .دستكش، گان، ماسك و عينك را مي پوشد  1
       .محتويات ويال را  داخل سرم رقيق مي كند  2
       .ست سرم را به سرم وصل مي كند  3

دارو به نور (  ست سرم و بطري آن را با فويل مي پوشاند دور  4
  ).حساس است و تجزيه مي شود

      

       .سرم را طي يك ساعت يا مطابق دستور پزشك تزريق مي كند  5
       .در صورت واكنش حساسيتي ترالي كد در دسترس است  6

بعد از اتمام تزريق، كليه وسايل يك بار مصرف را داخل كيسه   7
  .ي ريخته و بعد از بستن آن داخل سطل زباله مي اندازدنايلون

      

       .ش را با آب و صابون مي شويدياه دست  8
        .كند مقدار دارو و واكنش بيمار را به دارو ثبت مي  9
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                                        :                      تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                                              :                  نام عامل انجام كار

 Irinotecanتزريق داخل وريدي : نوع فعاليت

  :هدف
  مهار افزايش سلول هاي بدخيم 

  : مورد نيازوسايل 
 – ويال دارو – سي سي 10 سرنگ – گان – ماسك– دستكش يك بار مصرف – N.S سي سي 1000سرم 
  سرمست 

   دوره ديدهپرستار: عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
       .دستكش، گان و ماسك را مي پوشد  1
       . سي سي مي كشد10محتويات ويال را با سرنگ   2

  غلظت نهايي بيشتر از( داخل سرم رقيق سازي را انجام داده   3

mg/ ml 8/2- 12/0 نباشد.(  
      

        . دقيقه تزريق مي كند90طي دارو را   4

بعد از تزريق، كليه وسايل يك بار مصرف را داخل كيسه نايلوني   5
 .ريخته و بعد از بستن، داخل سطل زباله مي اندازد

      

       .ش را با آب و صابون مي شويدياه دست  6
        .كند ثبت ميبيمار را به دارو مقدار دارو و واكنش   7
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 :                                                             تاريخ:                                  موزشي درماني يا بيمارستاننام مركز آ

                             :                                      شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

 Etoposideتزريق داخل رگي اتوپوسيد : نوع فعاليت

    :اهداف
   كاهش تكثير سلول هاي سرطاني-1
   ارتقاء پارامترهاي خوني در لوسمي-2

  : مورد نيازوسايل 
   سي سي20 سرنگ – 18 سر سوزن – سي سي N.S 1000سرم  – گان – ماسك –دستكش 

  پرستار دوره ديده: عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
       .دستكش، ماسك، گان و عينك مي پوشد  1
       .ير هود منتقل مي كندلوازم مورد نياز را به ز  2
        . دقيقه تزريق مي كند30 طي mg/ ml 2% دارو را با غلظت   3
        .از سرم نرمال سالين جهت رقيق سازي استفاده مي كند  4

كليه وسايل يك بار مصرف را با رعايت اصول داروهاي خطرناك   5
 .دفع مي كند

      

        .شويد هايش را مي دست  6
        .كند كنش احتمالي را ثبت ميمقدار دارو و وا  7
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                            شيفت:                                                                    نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

 131 درمان با يد راديو اكتيو: نوع فعاليت

    :اهداف
  پيشگيري از عود بيماري-1
  تهاجم به كپسول تيروئيد-2
  پيشگيري از متاستاز-3

  : مورد نيازوسايل 
 كيسه – گان ضد آب – بر چسب احتياط -» احتياطات پرتوتابي «  كارت – دوزيمتر جيبي –فيلم نشانگر 

 – سطل زباله – هاي مقاوم به اشعه  دستكش– پد جاذب – پوشش پالستيكي –پالستيكي تميز براي ذرات آلوده 
  محافظ سربي: در صورت لزوم
  دوره ديدهپرستار : عامل انجام كار

  
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
       .روش كار را براي بيمار و خانواده وي توضيح مي دهد  1
       .اهداف را با يكديگر مرور مي كنند  2

فظ ايمني بيمارستان، عوارض قبل از شروع روش، از پروتوكل ح  3
 .سوء اين روش، مداخالت و مراقبت در خانه آگاهي مي يابد

      

        .از بيمار رضايت نامه آگاهانه مي گيرد  4

سوال  ) …نظير ماهي، ميگو و ( از بيمار در مورد حساسيت به يد   5
 .مي كند

      

ه ي داروهاي مصرفي سوال مي كند از بيمار در مورد تاريخچ  6
 ).صرف كربنات ليتيوم مي تواند جذب يد را افزايش دهد م(

      

7  
تاريخچه وضعيت سالمتي بيمار نظير وجود تهوع، اسهال، سرفه 

وجود اين ( همراه خلط و ترشحات سينوس را كسب مي كند 
 ).ترشحات مي تواند خطر انتشار مواد راديو اكتيو را افزايش دهد 

      

       .ر مي آورددندان هاي مصنوعي بيمار را د  8

بيمار را تشويق مي كند به جاي استفاده از لگن يا لوله در بستر، از   9
 .توالت استفاده كند و پس از دفع سه بار سيفون توالت را بكشد

      

       .به بيمار تذكر مي دهد كه تا اتمام روش در اتاق خود باقي بماند  10
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 3كند روزانه در صورت نبود منع پزشكي، بيمار را تشويق مي   11
 .ليتر مايعات بنوشد

      

12  
 ساعت اول پرتوتابي براي تحريك 24بيمار را تشويق مي كند در 

ترشحات غدد بزاقي و جلوگيري از التهاب، از آدامس يا آب نبات 
 .استفاده كند

      

قبل از شروع روش اطمينان مي يابد كه تمام تست هاي   13
 .آزمايشگاهي انجام شده است

      

لم نشانگر يا دوزيمتر استفاده ر تمام طول شيفت كاري از فيد  14
 .كند مي

      

يل موجود در اتاق دستكش مخصوص براي لمس بيمار يا وسا  15
 .پوشد مي

      

 دقيقه نزد 30 ساعت بيش از 24اجازه نمي دهد مالقات كنندگان در   16
  .بيمار بمانند

      

 صورت مي گيرد فقط مراقبت هاي پرستاري ضروري براي بيمار  17
  .و روش هايي نظير حمام در تخت انجام نمي شود

      

18  
 بخشدر صورت ريختن استفراغ يا ادرار بيمار در كف اتاق به 

پرتوتابي اطالع مي دهد و به خدمه توصيه مي كند از دستكش 
  .مقاوم به اشعه استفاده كنند

      

        .كند ميبه طور روزانه بازنگري را اتاق بيمار   19

پس از ترخيص بيمار اتاق بايد توسط پرسنل دپارتمان انكولوژي   20
  .پاكيزه شود

      

        .براي ويزيت هاي پيگيري برنامه اي براي بيمار تهيه مي كند  21

22  
احتياطات راديوتراپي، آموزش به بيمار و خانواده، تحمل بيمار 
نسبت به روش ايزوالسيون و ارجاع به مراكز مشاوره سرطان را 

  .ثبت مي كند
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

                                                              :     شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

 پرتو درماني  كاشتني: نوع فعاليت
    :اهداف

  ن با نابودي كامل آن درمان سرطا-1
   كنترل سرطان و جلوگيري از پيشرفت بيماري-2
   تخفيف عاليم بيماري-3

 – ظروف سربي – كارت احتياط پرتو درماني براي نصب روي در – فيلم نشانگر يا دوزيمتر : مورد نيازوسايل 
  محافظ سربي:  در صورت لزوم–فورسپس با دسته بلند 

  شرايطپرستار واجد : عامل انجام كار
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

       .هدف از درمان را براي بيمار توضيح مي دهد  1

قبل از شروع درمان، ايمن بودن روش، پروتكل هاي بيمارستاني،   2
 .عوارض سوء استفاده و مداخالت مورد نظر را بررسي مي كند

      

       . را روي در نصب مي كندپرتودرمانيكارت احتياطات   3
        .اطمينان مي يابد كه از بيمار رضايت نامه گرفته شود  4

قبل از شروع روش از انجام تست هاي آزمايشگاهي اطمينان   5
 .حاصل مي كند

      

       .به مچ دست بيمار مي بندد» توجهات پرتو درماني« يك دستبند حاوي   6

كند و در تمام طول شيفت از فيلم هاي بج يا دوزيمتر استفاده مي   7
.فقط افرادي كه داراي بج هستند اجازه ورود به اتاق بيمار را دارند

      

براي مواجهه با حداقل اشعه سه اصل زمان، فاصله و استفاده از محافظ   8
 .بردمي را به كار 

      

       . براي بيمار انجام مي دهد رافقط مراقبت هاي پرستاري ضروري  9

تو درماني، تكنيسين پرتو درمـاني  هنگام تعويض پانسمان ناحيه پر    10
 . حضور دارد

      

 ماده كاشتني خارج شده و به صورت مناسب دور انداخته قبل از ترخيص  11
 .شودمي 

      

12  
در افرادي كه پرتو درماني دائمي دارند فقط هنگامي كه سطح راديو 

 متر 1رم در ساعت در فاصله گ ميلي 5اكتيويته آن ها به كمتر از 
 .توانند مرخص شوندبرسد مي 

      

13  
 آموزش به بيمار و خانواده وي،  وجود پرتو درماني، عوارض  سوء،

واكنش بيمار، تحمل ايزوالسيون براي بيمار، مشاركت خانواده در اين 
 .روش و ارجاع به سرويس هاي محلي را ثبت مي كند
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 :                                                                        تاريخ:                       نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان
:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش

  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار
 پرتو درماني خارجي: نوع فعاليت

    :اهداف
   درمان سرطان با نابودي كامل آن-1
  كنترل سرطان و جلوگيري از پيشرفت بيماري-2
   تخفيف عاليم بيماري-3
  : مورد نيازسايل و

  بج يا دوزيمتر جيبي ) Badge( فيلم –دستگاه پرتو درماني 
   دوره ديدهپرستار: عامل انجام كار

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
       .روش انجام كار را براي بيمار و خانواده توضيح مي دهد  1
       .هدف از انجام اين روش را توضيح مي دهد  2
       . از انجام اين روش و همچنين راه هاي تسكين آن را بيان مي كندعوارض ناشي  3
        .عوارض طوالني مدت را عنوان مي كند  4
       .از بيمار رضايت نامه آگاهانه مي گيرد  5
       .نتايج آخرين تست هاي آزمايشگاهي را بررسي مي كند  6

تار بخش موارد غير طبيعي موجود در تست هاي آزمايشگاهي را به پرس  7
 .پرتو درماني اطالع مي دهد

      

       .بيمار را به بخش پرتو درماني منتقل مي كند  8

گذاري  براي اطمينان از محل پرتو درماني، ناحيه مورد نظر را با ماژيك عالمت  9
 .كند مي

      

       .قرار مي دهد ) Simulator( بيمار را زير دستگاه شبيه ساز   10
       .ارمي دهدوضعيت مناسب به بيم  11
       .پس از پايان كار بيمار را به بخش هدايت مي كند  12

13  

احتياطات پرتو درماني حين درمان، مداخالت انجام شده و تأثير آن، ميزان 
شدت عوارض سوء آموزش به بيمار و خانواده و واكنش بيمار، تحمل 

نواده، بيمار نسبت به روش هاي ايزوالسيون، رعايت اين موارد از سوي خا
 .كند ثبت ميرا آموزش براي ترخيص و ارجاع به سرويس هاي سرطان 

      

       .روش انجام كار را براي بيمار و خانواده توضيح مي دهد  14
       .هدف از انجام اين روش را توضيح مي دهد  15

نين راه هاي تسكين آن را بيان عوارض ناشي از انجام اين روش و همچ  16
 .كند مي
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

                                                          :         شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

   تنظيم و كنترل ليست اعمال جراحي روزانه :نوع فعاليت
    :اهداف

   ثبت مشخصات بيماران به همراه نوع عمل جراحي جهت آشنايي كليه پرسنل -1
   زمان براي هر گروه جراحي   تجهيزاتي و  نيروي انساني،  تامين عوامل مورد نياز ،- 2

  :وسايل مورد نياز
   قلم يا كامپيوتر  ليست هاي جراحي گروه هاي مختلف،

  سوول اتاق عمل  م-  سرپرستار -سوپروايزر: عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

ليست (كليه ليست ها را از گروه هاي مختلف جراحي مي گيرد   1
  ).شود اوليه توسط جراح تنظيم مي

      

 تجهيزات موجود   زمان مورد نياز و براساس نوع اعمال جراحي،  2
 . اتاق مورد نظر را مشخص مي كند

      

 افراد مورد نياز جهت دستياري  ب تيم اتاق عمل،با توجه به تركي  3
  . جراح را تعيين و ثبت مي كند

      

4  

اين . كليه مشخصات مورد نياز بيماران را در ليست ثبت مي كند
،  شماره پرونده وادگي، سن، جنس ،مشخصات شامل نام و نام خان

در (احي ، نام پزشك ورزيدنت مربوطه  نوع عمل جر بخش بستري،
 اسامي  ،  ساعت تقريبي شروع عمل،)ستان هاي آموزشيبيمار

  .مي باشد) سيركوالر و اسكراب ( دستياران 

      

با توجه به شيفت كاري و تعداد نيروهاي موجود صبح و عصر و   5
 .  تعداد اعمال را مجدد كنترل مي كند متوسط زمان اعمال جراحي،

      

در اختيار  ي كرده و، نهاي ليست را پس از تاييد رياست اتاق عمل  6
  . قسمت هاي مربوطه قرار مي دهد
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                           شيفت:                                                     نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

 CSRهاي مورد نياز جهت اعمال جراحي از  ها و پگ  ست ل حمل و نق:نوع فعاليت

  :  اهداف
   برآورد  و تامين وسايل مورد نياز جراحي قبل از شروع آن -1
 )اي خاص مد نظر باشد در صورتي كه وسيله(  تأمين وسايل مورد نياز طبق سليقه جراح -2

  فيد آنها حفاظت و رعايت ايمني در حمل و نقل وسايل جهت حفظ طول عمر م-3
  پرستار اسكراب   پرستار سيركوالر،:عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

        . ليست عمل جراحي مربوط به اتاق خود را كنترل مي كند  1

برحسب عمل و بيمار خود كليه تجهيزات استريل مورد لزوم را   2
 . برآورد مي كند

      

 درخواست مي CSRاز اتاق پكينگ يا از كليه وسايل مورد نياز را   3
  . كند

      

4  

  : به نكات زير توجه مي كنددر حمل و جابه جايي وسايل
ـ وسايل نرم و ظريف را به صورت جداگانه جابه جا مي كند تا 

  . صدمه و خراش نبينند
ـ جهت جلوگيري از صدمه به وسايل و تجهيزات ترجيحاً  آنها را 

  .نار هم روي ميز قرار مي دهدروي هم قرار نداده و در ك
ـ وسايل ميكروسرجري ،  اعمال چشمي و ساير وسايل ظريف را 
با احتياط حمل كند چون در جابه جايي شديد و محكم ممكن است 

  . صدمه ببينند

      

هاي   سينيو جابه جايي محكم وسايل، مخصوصاًاز پرت كردن   5
 . ندسنگين كه داراي وسايل متعدد هستند خودداري مي ك

      

6  
تواند به صورت  شود مي وسايل خاص كه به سليقه جراح آماده مي

جداگانه آماده شده و در اختيار وي قرار داده شود و  تك پيچ
 . لزومي ندارد كه در ست بسته شود
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                                             :                 تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان
:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش

  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                                                   :             نام عامل انجام كار
   … ساكشن، تخت جراحي،  كوتر،:  كنترل تجهيزات مصرفي و تخصصي مثل:نوع فعاليت

    :اهداف
  بيني وسايل مورد نياز و تامين آن قبل از شروع جراحي   پيش-1
 رد وسايل جهت پيشگيري از اتالف وقت در جراحي  اطمينان يافتن از سالمت كارك-2
   كنترل ايمني اتاق عمل و پيشگيري از بروز حوادث -3

  :وسايل مورد نياز
  كاردان بيهوشي - سيركوالر–پرستاراسكراب : عامل انجام كار

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

بودن ليست عمل جراحي را از روز قبل كنترل كرده و از موجود   1
  . وسايل موردنياز اطمينان حاصل مي كند

      

2  

قبل از شروع كار در روز جراحي كليه تجهيزات را به شرح زير 
  :كنترل مي كند

 . ـ دستگاه كوتر را از نظرسالمت الكتريكي امتحان و كنترل مي كند
ها و مسير آنها را تا دستگاه از نظر وجود صدمه،  ـ كليه سيم

ماً بررسي كرده و موارد خطرناك را جهت بريدگي و پوسيدگي حت
تامين جايگزين به مسوول اتاق عمل تحويل و وسيله سالم تحويل 

  . مي گيرد
را روشن كرده و سالمت كاركرد و رابط هاي آن ) وكيوم(ساكشن  ـ 

  .را كنترل مي كند
 انعطاف و دادن وضعيت   قابليت ـ تخت جراحي را از لحاظ ثبات،

  .  كنترل مي كند كامالً) زومبرحسب عمل مورد ل(
 و پاها را از لحاظ   دست ها  بدن،  سر، وسايل محافظت كنندة ـ 

  .  كنترل مي كند سالمت كامالً
ـ در صورتي كه نقصي در وسايل محافظ وجود دارد كه قابل 

، آنرا با قراردادن حوله، پنبه و وسايل كمكي  برطرف كردن باشد
  .  آن را تعويض مي كند در غيراين صورت اصالح نموده،

 كامالً  خشك  ني كردن روزانه،ـ سطح تخت را پس از ضدعفو
كند چون رطوبت باعث هدايت الكتريكي و سوختگي بيمار  مي
  . شود مي

 قابليت چرخش و نور  ـ چراغ سيالتيك را از نظر سالمت المپ ،
دهند  از آن جا كه بعضي جراحان ترجيح مي( كافي كنترل مي كند 

حل عمل را خود تنظيم كنند، بايستي دسته چراغ تك پيچ نور م
 ).استريل هميشه حاضر باشد 
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                                  شيفت:                              نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

   نقل وانتقال بيمار از بخش به اتاق عمل :نوع فعاليت
  :هدف

  انتقال بيمار جهت جراحي با حفظ ايمني و حريم 
  :وسايل مورد نياز
   ليست عمل   -) در صورت لزوم(  مالفه و پتو- كاله يك بار مصرف -برانكارد با پوشش 
  پرسنل اتاق عمل و پرستار بخش: عامل انجام كار

 مالحظات  خير  بلي  ام كارمراحل انج رديف

 اتاق و  قبل از رفتن به بخش مربوطه ، مشخصات بيمار، بخش ،  نوع عمل،  1
  . را با جراح، مسوول اتاق عمل و پرستار اسكراب چك مي كند... 

      

قبل از رفتن به بخش با هماهنگي مسوول اتاق عمل از آگاهي و   2
 . آمادگي بخش اطمينان حاصل مي كند

      

ز ورود به بخش، مشخصات بيمـار را بـا مـسوول بخـش بـه                پس ا   3
  . طور مجدد كنترل مي كند

      

 در مورد نحـوه      با بيمار ارتباط برقرار كرده و پس از معرفي خود،           4
  . انتقال به وي توضيح مي دهد

      

 پرونده و دستبند وي  مشخصات بيمار و نوع عمل را با خود بيمار،  5
 . مطابقت مي دهد

      

 بستن درب يا قرار دادن پاراوان  وت بيمار را با كشيدن پرده،خل  6
 . فراهم مي كند

      

 به بيمار در انتقال  برانكارد را كنار تخت برده و پس از قفل كردن آن،  7
 . كمك مي كند

      

       .جهت حفظ حريم بيمار پوشش مناسب براي وي فراهم مي كند  8

 سوند يا انواع  شتن سرم،در حين و بعد از انتقال در صورت دا  9
  .كاتترها آن ها را به نحو صحيح و ايمن حفظ و ثابت مي كند

      

10  
 ،تجهيزاتي مانند CT ،MRIها،  گرافي(كليه وسايل مورد نياز بيمار 

را پس از كنترل مسوول بخش با توجه به تعداد و نوع ...) شنت و 
  . آن تحويل مي گيرد

      

       . د را باال مي كشدهاي دو طرف برانكار نرده  11

اجازه انتقال بيمار را از مسوول بخش مي گيرد و بيمار را از بخش   12
  . خارج مي كند

      

 بيمار را به آرامي منتقل كرده و با او ارتباط  در طول انتقال ،  13
  ).اين امر به كاهش اضطراب بيمار كمك مي كند (برقرار مي كند 
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 :                                                             تاريخ:                                   بيمارستاننام مركز آموزشي درماني يا

              :                                                     شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

   پذيرش بيمار به اتاق عمل :نوع فعاليت
   :اهداف

  سازي بيمار جهت عمل جراحي   كنترل و آماده-1
   بيمار  كاهش اضطراب-2

  :وسايل مورد نياز
اسكراب و ( تكنسين اتاق عمل - بهيار – پرستار - سر پرستار اتاق عمل -سوپروايزر  :عامل انجام كار

  كاردان هوشبري-)سيركوالر
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        . خود را به بيمار معرفي كرده و با او ارتباط برقرار مي كند  1

را با  عمل   نوع عمل جراحي وسمت  نوع بيماري ، ار،مشخصات بيم  2
 . پرونده خود بيمار و ليست عمل مطابقت مي كند

      

داروهاي مصرف شده را كنترل كرده  برگه مراقبت هاي قبل از عمل و  3
  . و موارد غيرطبيعي را به جراح اطالع مي دهد

      

4  

  اي، مينه بيماري هاي ز بيمار را از نظر سوابق اعمال جراحي،
 محدوديت   سوابق بيماري هاي خانوادگي و حساسيت هاي دارويي،

هاي حركتي بررسي كرده و نكات غيرطبيعي را در پرونده ثبت كرده 
  .و به جراح اطالع مي دهد

      

5  

  : بيمار را از نظر موارد زير كنترل مي كند
 ناخن يا دندان -  بهداشت و حمام ـ نداشتن عضو مصنوعيـ 

جهت ( ـ نداشتن زيور آالت ـ نداشتن آرايش و الك ناخن مصنوعي
ـ تعيين محل يا عضو مورد عمل ـ شيو ناحيه عمل ـ داشتن ) خانم ها

 و اثرانگشت بيمار يا ولي قانوني وي ـ  رضايت عمل  با امضاء
هاي مورد   وسايل يا پروتز ها ـ درخواست خون ـ آزمايشات، مشاوره

 ). در صورت لزوم( نياز 

      

بيمار را با حفظ حريم از برانكارد بخش به برانكارد اتاق عمل منتقل   6
 . را اعمال مي كند) نرده كنار تخت (  و وسايل محافظتي مي كند

      

 كاتترها  درن ها،( وضعيت بيمار پس از جراحي  در مورد نحوه عمل،  7
 . و مراقبت هاي اتاق ريكاوري به بيمار توضيح مي دهد... ) و

      

آموزش هاي پس از عمل مانند تمرينات تنفس عميق و حركت در تخت   8
 . را با بيمار مرور كرده و در صورت لزوم به وي آموزش مي دهد
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    :                                                          تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب          :                                                      نام عامل انجام كار

   باز كردن پك و وسايل استريل :نوع فعاليت
  :  اهداف

   در دسترس قرار دادن وسايل استريل جهت تيم اتاق عمل با حفظ استريليتي -1
   پيشگيري از عفونت حين عمل جراحي -2

  :وسايل مورد نياز
  .بر حسب مورد متفاوت است

  پرستار و تكنسين اتاق عمل  :عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

1  

اين . ها را از نظر مشخصات ثبت شده روي آن كنترل مي كند پك
  :مشخصات شامل

 نام يا كد شخص استريل   نوع پك،  ، استريل، تاريخ انقضاء تاريخ
  . باشد كننده مي

      

 عدم فرسودگي و  سالمت بسته بندي را از نظر خشك بودن ،  2
 . سوراخ شدگي و نحوه صحيح بسته بندي كنترل مي كند

      

قبل از گذاشتن بسته روي ميز، محل را از نظر تميزي و خشكي   3
  . كنترل مي كند

      

توسط پرستار سيار باز (اليه اول را دور از خود باز مي كند  4
  ).شود مي

      

       . جدا مي كندنوار چسب اتو كالو را به طور كامل از بسته   5
       . وسايل پك را با شناسنامه داخل پك كنترل مي كند  6
       . تست انديكاتور داخل پك را كنترل مي كند  7

هاي باز شده را طوري در دست نگه مي دارد كه  با سطوح  اليه  8
 . غير استريل برخورد نكند

      

ك  جهت جلوگيري از تماس با سطوح داخلي پ در تمام مراحل،  9
  . روش آسپتيك را رعايت مي كند

      

وجود هر گونه نقص در پك را بالفاصله به مسوول اتاق عمل   10
 . اطالع مي دهد
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :مضاء و مهر نظام پرستاري ارزشيابا:                                                                نام عامل انجام كار

   اسكراب كردن :نوع فعاليت
    :اهداف

   خارج كردن رطوبت ، چربي، پوست هاي مرده و ميكروارگانيسم هاي دست-1
 به حداقل رساندن جمعيت ميكروارگانيسم هاي موجود روي پوست در حين عمل جراحي با توقف در -2

 رشد آن ها

  : وسايل مورد نياز
محلول ضدعفوني كننده  -  سينك هاي اسكراب با شيرهاي پدالي يا چشم الكترونيك- اسكرابوجود اتاق

برس استريل يك بارمصرف  - )پك شده(يا صابون هاي آنتي سپتيك يك بارمصرف ) بتادين زرد(مثل 
  )پك شده(

  پرستار اسكراب: عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
  از شروع اسكراببالفاصله قبل 

ناخن مصنوعي، حلقه، (قبل از شروع كار كليه وسايل اضافي   1
  . را خارج مي كند) انگشتر، ساعت، دستبند

      

ناخن ها بايستي كوتاه و بدون گوشه باشند، در غير اين صورت   2
 . ناخن ها را كوتاه نموده و با سوهان صاف مي كند

      

3  
را كامالً مرتب كرده و از قبل از شروع دست شستن، كاله خود 

كاله بايستي (پوشيده بودن كامل موها و گوش ها مطمئن مي شود 
  ).گوش ها را بپوشاند و به طور كامل موهاي سر

      

4  

ماسك خود را طوري كه كامالً دهان و بيني را بپوشاند و زياد شل 
ماسك زياد سفت وزياد شل مي تواند . وسفت نباشد، مي زند

 هاي مجراي تنفس را با هر نفس به محيط عمل ميكروارگانيسم
  .برساند

      

5  
اگر عينك دارد، شيشه هاي آن را كامالً تميز كرده و پوشش محافظ چشم 

سترس و مطابق سياست بيمارستان هر كدام كه در د(يا شيلد صورت 
 .را مي پوشد) باشد مي

      

       .دماي آب را به ميزان دلخواه مي رساند  6
       در تمام مراحل حين و بعد از اسكراب انگشتان و مچ توجه دارد  7
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 .بايستي باالتر از بازوها نگه داشته شوند
  مرحله اسكراب

روش اسكراب ممكن است بر اساس روش زماني يا روش ضربه با   9
  .برس باشد

      

  : دقيقه5اسكراب 
  : روش زماني- الف

       .دست ها را تا آرنج با آب مرطوب مي كند  11

از ماده آنتي سپتيك روي )  قطره6حدود ( ميلي ليتر3 تا 2به ميزان   12
 .دست مي ريزد

      

13  

 سانتي متر باالي آرنج چندين بار 5دست ها و ساعد را تا حدود 
با گرفتن دست ها در جهت باال و بردن آن ها به زير . مي شويد

بازوها را به نحوي خم مي . شير آب، آن ها را آب كشي مي كند
 كه آب از نوك انگشتان به سمت آرنج رفته و از آن جا به كند

 .پايين بچكد

      

14  

يك برس يا اسفنج استريل را از بسته بندي خود باز كرده و ماده 
سپس هر انگشت را از . ضد عفوني كننده را روي آن مي ريزد
مدت شستن هر دست نيم . سمت ناخن به قاعده انگشت مي شويد

 . دقيقه مي باشد

      

15  

برس را در يك دست گرفته و هر دو دست را زير آب روان مي 
زير ناخن ها را با ناخن پاك كن فلزي يا ناخن پاك كن هاي . برد

تميز مي كند و پس از ) در صورت دسترسي ( يك بار مصرف 
  .تميز كردن آن را كناري مي گذارد

      

براي هر . مجدداً هر انگشت را از ناخن تا دست با برس مي شويد  16
  .دست نيم دقيقه وقت كافي است

      

        . دست ها و برس را آبكشي كرده و برس را كنار مي گذارد  17

18  
 دقيقه هر دست را از 3مجدداً با ماده ضدعفوني كننده به مدت 

انگشت ها را براي تميز كردن مابين آن . انگشتان تا آرنج ها مي شويد
  .ها در هم فرو برده و مي شويد

      

        .دست ها و آرنج ها را مطابق قبل، آبكشي مي كند  19
  : به شرح زير است  روش ضربه با برس-ب

        .دست ها و ساعدها را مرطوب مي كند  20

 سانتي متر باالي آرنج با ماده 5دست ها وساعد ها را تا   21
  .ضدعفوني مي شويد
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22  
زير ناخن ها در حالي كه دست ها را باالگرفته و زير آب مي برد 

ناخن پاك كن (را با ناخن پاك كن فلزي يا پالستيكي تميز مي كند 
  ).را پس از استفاده كنار مي گذارد

      

23  
در همان حالت دست ها را كامالً زيرآب، آب كشي مي كند، طوري 
كه دست ها باالتر از آرنج باشد و آب از سمت انگشت ها به سمت 

  .آرنج رفته و به پايين بچكد

      

يك برس يا اسفنج استريل را از بسته بندي خارج كرده و پس از   24
  .آغشته كردن به ماده ضدعفوني شروع به اسكراب مي كند

      

25  
تمام سطوح يك انگشت با   ضربه ،30ناخن ها را در هر دست با 

 5 ضربه و هر يك سوم ساعد تا 20 ضربه، كف دست را 20
  . مي زندبرس  ضربه20سانتي متر باالي آرنج را 

      

        . را براي دست ديگر هم اجرا مي كند6مرحله   26
        .دست ها و ساعد ها را كامالً آبكشي مي كند  30
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             م بخشنا
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب    :                                                            نام عامل انجام كار

   پوشيدن گان و دستكش :نوع فعاليت
    :اهداف

   دوركردن پوست به عنوان منبع آلودگي بالقوه  از محيط جراحي-1
   به وجود آوردن مانع بين منطقه استريل و غير استريل-2

  :وسايل مورد نياز
 باشد كه سمت داخل آن به طرف بيرون قرار گرفته پكيج گان كه شامل  يك گان استريل مي -ميز جداگانه 

   يك حوله استريل براي  خشك كردن دست ها-ت ها قسمت خارجي گان را لمس نكندو تا شده است تا دس
  كاردان هوشبري پرستار و تكنسين اتاق عمل،  بهيار اسكراب،: عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

  ان جهت پوشيدن دستكش به روش بسته پوشيدن گ- الف

1  

پكيج گان را روي يك ميز باز مي كند و گان تا شده را مستقيماً به 
محلي  دقت مي كند در. طرف باال گرفته و تاي آن را رها مي كند

بايستد كه رفت و آمد نبوده و احتمال آلودگي گان وجود نداشته 
 .اردگان دور نگه مي د باشد و خود را نيز از ميز و

      

        .گان تا شده را نگه داشته و محل گردن را مشخص مي كند  2

3  
قسمت داخل و جلوي گان را درست از قسمت خط گردن با دو 
دست گرفته و تاي آن را كامل باز مي كند طوري كه داخل گان به 

  .بيرون گان را لمس نمي كند. سمت بدن باشد

      

هر دو بازو را داخل آستين دست ها را در حد شانه نگه داشته و   4
 .كرده و به سمت داخل مي راند

      

       .دست ها را تا حدي داخل مي برد كه گان روي شانه قرار گيرد  5

6  

. بندهاي پشت گردن و كمر توسط فرد سيركوالر بسته مي شود
بل لمس است  همان گره هاي پشت تنها قسمت خارجي كه قا

ه دست ها با سمت جلوي گان درحين كار توجه مي كند ك. باشد مي
 .تماس نيابد

      

7  
با دست هاي دستكش پوشيده قسمت بند گره خورده در جلو را 
بازكرده و از سمت راست به فردي كه دستكش استريل پوشيده 

 ). فرد بايد ثابت بماند( مي دهد

      

با رعايت تميز و استريل نگه داشتن لبه هاي گان به سمت چپ   8
  . كه لبه آزاد گان كامالً پشت را بپوشاندچرخد به طوري مي
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9  
اگر شما اولين نفري هستيد كه گان و دستكش استريل مي پوشد، 
پس از چرخيدن انتهاي بند را توسط يك پنس بلند گرفته و دسته 

 . پنس را با رعايت كامل نكات استريل به سيركوالر مي دهد

      

نس بلند را گرفته و بند از  فرد سيركوالر قسمت گرفته شده با پ  10
 . جلو را گره مي زند

      

از فرد سيركوالر قسمت گرفته شده با پنس را  گرفته و بند را گره   11
 .مي زند

      

12  
بعضي گان هاي يك بار مصرف داراي پوشش يك بار مصرف دو 

كه بايستي به دست سيركوالر داده شود انتهاي يك سربند هستند 
 .وده نشودش آلبه نحوي كه دست هاي

      

 به سمت مخالف مي چرخد، تا پشت گان پوشيده 12پس از مرحله   13
 .شود، سپس بند را از فاصله دور از انتها مي گيرد

      

سير كوالر قسمت نواري را برداشته و اسكراب بندها را در قسمت   14
 .پهلو يا جلو گره مي زند
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 :                                                             تاريخ:                                   بيمارستاننام مركز آموزشي درماني يا

              :                                                     شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

   پوشيدن دستكش به روش بسته :نوع فعاليت
    :اهداف

   ايجاد پوشش استريل كامل جهت پرستار اسكراب-1
 اكثر استريليتي جهت پيشگيري از آلودگي دستكش رعايت حد-2

  :وسايل مورد نياز
  دستكش استريل
    بهيار اسكراب- كاردان اتاق عمل و هوشبري –پرستار : عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

1  

با استفاده از دست چپ كه داخل آستين گان است و بدون تماس 
تكش را از لبه تا شده برداشته و به خود دست، لنگه راست دس

صورتي روي ساعد و مچ قرار مي دهد كه محل انگشتان به سمت 
  .باال قرار گيرد

      

2  
با حفظ وضعيت قبلي طوري دست ها را به صورت مشت داخل 
دستكش مي كند كه انگشتان به سمت داخل رفته و پس از ورود 

 .كشددست با دست چپ لبه دستكش را به سمت باال مي 

      

قسمت مچ دستكش را تا قسمت مچ كشيده و سپس هم زمان دست   3
  .را به سمت داخل دستكش مي راند

      

قسمت باالي دستكش را با آستين گان گرفته و آن را در دست جا   4
  .مي اندازد

      

       .كند ك دست راست همين كار را تكرار ميبراي دست چپ هم با كم  5
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 :                                                             تاريخ:                                   درماني يا بيمارستاننام مركز آموزشي

                        :                                           شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

   پوشيدن دستكش به روش باز                   :نوع فعاليت
   :هدف

   با وسايل استريلايجاد پوشش كامل استريل جهت تماس
  :وسايل مورد نياز
  دستكش استريل
   بهيار اسكراب- كاردان اتاق عمل و هوشبري -پرستار : عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

با دست چپ ،لبه  لنگه دستكش راست را به نحوي مي گيرد كه   1
  .خارج دستكش با دست تماس نيابد و فقط لبه گرفته شود

      

دست راست را در دستكش برده و با كشيدن دستكش آن را جا   2
 .در حين كار تاي لبه نبايد باز شود. مي اندازد

      

با دست دستكش پوشيده، قسمت تا خورده لنگه چپ را از سمت تا   3
  .خورده خارجي مي گيرد

      

4  
دست را در دستكش فرو برده و آن را به نحوي مي كشد كه لبه 

ي آستين جا بيفتد به نحوي كه دست دستكش پوشيده داخلي رو
  .داخل دستكش لنگه چپ را لمس نكند

      

با دست دستكش پوشيده چپ لبه تا خورده را به نحوي مي گيرد   5
 .كه سمت تا خورده را كه به داخل مي رود لمس نكند

      

لبه دستكش را كامالً روي آستين مي كشد تا انتهاي آن آستين را   6
 .دبپوشان
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

                                                     :              شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

    پوشاندن گان و دستكش به فرد ديگر:نوع فعاليت
   :هدف

        وم يا جراح جهت پوشيدن لباس استريلكمك به فرد د
  :وسايل مورد نياز

   دستكش-كه توسط سيركوالر باز شده است)  گان استريل-شامل حوله استريل(پك گان 
  پرستار اسكراب: عامل انجام كار

  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
   پوشاندن گان- الف

. جراح قرارمي دهدحوله دستي را باز كرده و با دقت روي دست   1
  . با دست جراح تماس نيابد كه دست وياستمراقب 

      

 با احتياط باز ي كه تا حدود گردن باال گرفته استگان را در حال  2
 .مي كند

      

3  

با ايجاد ( دست خود را به نحوي كه لبه داخلي گان را لمس نكند 
با به طرف شانه ها برده و ) يك تا در  ناحيه گردن و شانه گردن

ان را به سمت جراح يا فرد دوم گرفتن آن ها، سمت داخل گ
  .آن فرد دست هاي خود را داخل آستين ها مي برد. گيرد مي

      

4  

  وقتي جراح بازوها را به سمت داخل مي كشد،. گان را رها مي كند
فرد سيركوالر مي تواند از پشت با گرفتن لبه داخلي گان در جا 

ه بدون تماس قسمت خارجي گان به انداختن باالي بازو و شان
  .جراح يا فرد دوم كمك كند

      

   پوشاندن دستكش-ب

5  
لنگه راست دستكش را برداشته و در حالي كه با انگشتان لبه 
تاخورده را از سمت خارج گرفته است با كشش آرام به سمت 

 .مي گيرد) يا فرد دوم(جراح 

      

6  

ود دست فرد درست با ايجاد كشش مورد نياز حفره اي جهت ور
دقت مي كند در حين كار شست ها به سمت خارج گرفته . مي كند

شده و طوري حفره باز شود كه دست وي با دست فرد دوم تماس 
 .نيابد

      

با فشار و كشش به سمت باال فرد دوم را در درست قرار گرفتن   7
 .دستكش كمك مي كند

      

        .كشدلبه تاخورده دستكش را روي آستين گان مي   8
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

                                                :                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

   كنترل رفت وآمد در اتاق عمل:نوع فعاليت
    :اهداف

   وسايل استريل در اثر تردد پيشگيري از آلودگي-1
   پيشگيري از جابه جايي ميكروارگانيسم ها از فضاي بيرون به داخل اتاق عمل و كاهش خطر عفونت -2

  :وسايل مورد نياز
  كارت مشخصات مخصوص به عالوه برگه تقسيم كار روزانه  

   پرستار سيركوالر-سرپرستار : عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

بر حسب نوع عمل، تقسيم كار روزانه، تعداد افراد مجاز به ورود   1
  .در اتاق عمل را تعيين مي كند

      

 دستياران با جراح ارشد مشورت در مورد نام و تعداد حضور  2
 .كند مي

      

جهت پيشگيري از تردد اضافي و دادن پيام به جراح يا پرسنل از   3
  .ي كندحداقل رفت و آمد استفاده م

      

عمل درهاي اتاق عمل را كامالً پس از ورود بيمار و شروع   4
  .بندد مي

      

روي در ورودي يك كارت مشخصات مي گذارد كه در آن نام   5
 .بيمار، نوع عمل، نام جراح، و ساعت شروع عمل ثبت شده باشد
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 :                                                                    تاريخ:                           نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                م عامل انجام كارنا

   وضعيت دادن به بيمار جهت اعمال مختلف:نوع فعاليت
    :اهداف

   امكان دسترسي مناسب به عضو مورد نظر به نحو مطلوب-1
  ز صدمات اضافي  حفظ ايمني بيمار جهت جلوگيري ا-2

  :وسايل مورد نياز
در مراكز آموزشي ( بهيار به همراه جراح -كاردان اتاق عمل و هوشبري -پرستار: عامل انجام كار

  ).دستياران ممكن است به جاي پرستار يا تكنسين اقدام كنند
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        .ي گيردقبل از دادن وضعيت از مسوول بيهوشي اجازه م  1

در مورد وضعيت مناسب با توجه به نوع عمل  و نظر جراح اقدام   2
 .مي كند

      

با توجه به اين كه بيمار بيهوش است براي جلوگيري از افتادن از   3
  .افراد ديگر جهت حفاظت بيمار كمك مي خواهد

      

پس از ايجاد وضعيت مناسب بايد اندام ها به وسيله وسايل   4
  .ه، به نحو ايمن ثابت و حفظ شوندمحافظت كنند

      

پس از ثابت شدن وضعيت بيمار محل قرار دادن پليت كوتر را   5
 .مشخص كرده و آن را قرار مي دهد
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                   :                                           تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                         :                                       نام عامل انجام كار

   چيدن ست جراحي:نوع فعاليت
    :اهداف

   تعيين نيازهاي وسيله اي جراح و تأمين آن-1
   ايجاد نظم و ترتيب جهت استفاده به موقع و جلوگيري از سردرگمي-2

  :وسايل مورد نياز
  ست جراحي مربوطه

   بهيار اسكراب-كاردان اتاق عمل  -پرستار: عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
  قبل از شروع جراحي

قبل (پيش بيني كرده و در دسترس قرار مي دهد  كليه وسايل مورد نياز را  1
  ).از چيدن از تميزي و ضدعفوني شدن ميز مايو مطمئن مي شود

      

  پس از استريل شدن

ترتيب استفاده به نحو صحيح روي ميز وسايل داخل ست را به   2
  .مي چيند

      

        .بهتر است  وسايل مشابه به ترتيب اندازه چيده شوند  3

 كليه پنس ها را به ترتيب اندازه ،جهت جلوگيري از به هم ريختگي  4
 .قرارداده و روي ميز مي گذارد

      

از خرابي و محافظت آن ها در وسايل ظريف را جهت جلوگيري   5
 . دور از وسايل سنگين و بزرگ مي گذاردر،كنا

      

6  
در جراحي هاي طوالني اگر داخل ست وسايلي هست كه در 
مراحل اوليه از آنها استفاده نمي شود به نحو مقتضي توسط شان 

 .استريل پوشانده ومحافظت مي شود

      

هر نوع وسيله كه به دست جراح داده مي شود پس از استفاده پس   7
 .و شمارش مي شودگرفته شده 

      

هميشه بيستوري را به دسته وصل كرده و آماده مي كند و با دسته   8
  .به جراح مي دهد

      

9  
نخ هاي مورد نياز را نيز به سوزن گير زده و نخ هاي احشاء و 
زير جلد را پس از خارج كردن از بسته استريل حاوي محلول با 

N/Sاستريل مي شويد و به سوزن گير مي زند .  
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

                                            :                       شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

   بيمار  آماده كردن پك پرپ و پك درپ به عالوه كمك به جراح در درپ و پرپ:نوع فعاليت
    :اهداف

     كمك به جراح در شست وشوي مناسب پوست و كاهش ميكروارگانيسم ها-1
   كمك به جراح جهت محدودكردن منطقه عمل و جداكردن محيط استريل از غير استريل-2

  :وسايل مورد نياز
   پك درپ- هر محلول ضد عفوني استاندارد- بتادين اسكراب-پك پرپ

  )سيركوالر و اسكراب(  بهيار -اردان اتاق عمل ك–پرستار : عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

1  
 جراح يا هكند و ب نياز جهت پرپ را مشخص مي محل مورد

  .بيهوشي در وضعيت دادن به بيمار كمك مي كندپزشك 
      

2  
پك ها را از نظر سالمت بسته بندي و تاريخ انقضاي استريل 

 .كنترل مي كند

      

3  
پك هاي مخصوص پرپ و درپ را روي يك ميز در دسترس 

  . جراح مي گذارد
      

4  
 ند كه ابتدا اليه دورتر از خودشست پرپ را طوري باز مي ك

  .باز شود
      

5  
را برداشته و بتادين اسكراب يا محلول ضدعفوني استاندارد 

 با ست، محلول را به آرامي داخل با حفظ فاصله خودش
 .رپ مي ريزدظرف مخصوص پ

      

6  
جهت جلوگيري از خيس شدن تخت، در اطراف محيط درپ 

 .شان قرار مي دهد

      

7  

 وسايل را بدون  پس از اتمام پرپ توسط جراح يا كمك جراح،
تماس با دست جراح از وي گرفته و از محيط خارج مي كند 

اين كار با گرفتن پنس در لبه گالي پات توسط جراح و (
ت روي ميز و برداشتن توسط سيركوالر گذاشتن گالي پا
 ).انجام مي شود

      

       .پس از پايان پرپ، پك درپ را براي جراح و اسكراب باز مي كند  8
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             ام بخشن
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب     :                                                           نام عامل انجام كار

  درپ كردن: نوع فعاليت
  :اهداف

   فراهم كردن محيطي استريل براي عمل جراحي-1 
  قه ي استريل از غير استريلط جدا كردن من-2

  :وسايل مورد نياز
   انواع پنس شان گير يا هر وسيله جاي گزين -شان استريل  

  پرستار اسكراب: عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار يفرد

دهد  كمك جراح طوري روي بيمار قرار مي هاي استريل را با شان  1
 .كه قسمت عمل را بپوشاند

      

2  
شخص استريل در دو طرف بيمار  هنگام باز نمودن شان اول، دو

بدون خم شدن يا تكيه دادن روي بيمار، شان را روي پاي  ايستاده ،
 .دناو قرارمي ده

      

در عمل جراحي شكم، شان اول را از محل انسزيون به پايين و   3
 .شان دوم را از محل انسزيون به باال قرار مي دهد

      

4  
 شان هاي طرفي را براي پوشاندن اطراف ناحيه 3پس از مرحله 

لبه هاي تا شده شان ها به طرف محل عمل و (انسزيون مي اندازد 
 ).داده مي شوندلبه هاي تا نشده به عكس قرار 

      

وي همه پوشش ها يك شان پرفوره براي حفاظت بيشتر ر  5
 .اندازد مي

      

 يا هر وسيله ي جاي گزين ثابت كليه شان ها را با پنس شان،  6
 .كند مي
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                                       :                       تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                                             :                   نام عامل انجام كار

  .. لنگازها و   سوزن ها،  شمارش گازها، سواپ ها، اسپانج ها،:نوع فعاليت
   :اهداف

   ايجاد ايمني و جلوگيري از باقيماندن وسايل در محل عمل بيمار-1
  اثر باقي ماندن احتمالي سواپ ها و اسپانج ها در بدن بيمار جلوگيري از عفونت و عوارض ثانويه در -2
  اندازه گيري ميزان خونريزي-3

  يك عدد پنس جهت گرفتن و جابه جا كردن گازها :وسايل مورد نياز
   و اتاق عملكاردان هوشبري -  پرستار سيركوالر-پرستار اسكراب : عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

قبل از ايجاد برش جراحي تعداد بسته هاي مورد نياز را در دسترس   1
  .قرار مي دهد

      

 شمارش ه ها و سواپ ها را به طور مجزابست تمام اسپانج ها ،  2
 .كرده و جداگانه قرار مي دهد

      

شمارش را هم زمان هر دو نفر با صداي بلند انجام داده و   3
  .كندمي بت پرستار سيركوالر بالفاصله آنرا ث

      

در حين شمارش پرستار اسكراب هر وسيله را جداگانه نشان   4
  .كندمي داده و جزو شمارش محسوب 

      

 با پنس به جراح تحويل داده و از او دوباره كليه سوزن ها را  5
 .تحويل مي گيرد
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 :                                                                  تاريخ:                             نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                عامل انجام كارنام 
  ) دو قطبي –تك قطبي (  الكتروسرجري و مراقبت هاي آن :نوع فعاليت 

    :اهداف
   استفاده از وسيله ايمن جهت جلوگيري از خونريزي بيمار-1
   جلوگيري از سوختگي بيمار حفظ ايمني جهت-2

  : وسايل مورد نياز
   پنس شان–) صفحه كوتر، بازوبند، ليدهاي اتصال، قلم كوتر، سيم هاي رابط (  دستگاه كوتر شامل –ژل 

  پرستار سير كوالر وپرستار اسكراب: عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
  در وصل قلم كوتر

1  
سيم ها و   از كوتر آنرا از لحاظ سالمت اتصاالت ،قبل از استفاده

توسط سيركوالر و اسكراب (قابليت روشن شدن كنترل مي كند 
  ).قبل از شروع عمل جراحي

      

قسمت انتهايي سيم قلم كوتر را پس از بازكردن ست در اختيار   2
 .فرد غير استريل قرارمي دهد

      

ه قلم متصل مي كند قسمت محل اتصال را گرفته و دستگاه را ب  3
  ).پرستار سيركوالر(

      

آورد  جه به امتحاني كه جراح به عمل ميحساسيت دستگاه را با تو  4
  .و با نظر وي تنظيم مي كند

      

5  
پا  سيم هاي رابط را طوري جمع آوري مي كند كه زير دست و

نباشد چرا كه كشيدگي و له شدگي سيم به اتصاالت دستگاه آسيب 
 .كند  آن ها را كوتاه  ميرسانده و عمر

      

  مراحل اجرا در قراردادن پليت كوتر

6  
سطح پليت و پوست بيمار را از لحاظ رطوبت بررسي مي كند و در 
صورت وجود رطوبت آن را خشك مي كند زيرا وجود رطوبت در 

 .حين كار با كوتر باعث سوختگي پوست  مي شود

      

ارچه اي يا هر وسيله مناسب پس از قراردادن پليت آن را با بند پ  7
  .ديگر ثابت مي كند

      

در صورت نياز به جابه جايي بيمار در طي جابه جايي مجدد محل   8
 .پليت را كنترل مي كند

      

       .پس از پايان عمل و برداشتن پليت محل را مجدداً بررسي مي كند  9
        . مي كندثبترا محل پليت قبل و بعد از عمل و در گزارش، وضعيت پوست   10
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

                                                    :               شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

   نگهداري و ارسال نمونه ها:نوع فعاليت
    :اهداف

  يح بيماري  كمك به تشخيص صح-1
   پيشگيري از بروز اشتباه در تشخيص و درمان بيماري-2

  : وسايل مورد نياز
 محلول - قلم- برچسب- شود انتخابظرف تميز،خشك و در دار كه اندازه ي آن به تناسب حجم نمونه

  .فرمالين يا هر محلول ديگري كه جراح دستور داده باشد به ميزاني كه نمونه را بپوشاند
  پرستار اسكراب به عالوه پرستار سيركوالر:  كارعامل انجام

  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
  پرستار اسكراب

نمونه را بـه دقـت از جـراح تحويـل گرفتـه و در ظـرف نمونـه بـه                       1
  .پرستار سيركوالر تحويل مي دهد

      

  پرستار سيركوالر

اتاق آماده ظرف مورد نظر را به تناسب نمونه انتخاب كرده و در   2
  .مي گذارد

      

پس از قرار گرفتن نمونه در ظرف توسط پرستار اسكراب آن را با   3
 .مقدار مناسب محلول نگه دارنده محافظت مي كند

      

4  

پرستار (برچسب مشخصات را پر كرده وروي ظرف مي چسباند
  ) .سيركوالر

 – نوع نمونه - مشخصات شامل نام و نام خانوادگي صحيح بيمار
براي اعضاء زوج مانند تخمدان ها، ( و سمت برداشت نمونه محل

 ساعت و تاريخ – نام جراح - نام بخش- ...) دست و  حفرات بيني،
  . سن بيمار و شماره پرونده مي باشد–برداشت  نمونه 

      

نمونه ها را پس از بستن در ظرف در اسرع وقت به آزمايشگاه   5
  .ارسال مي كند

      

فرم درخواست بامشخصات كامل توسط پزشك و همراه هر نمونه   6
 .خودش پر كرده و ارسال مي كند

      

7  
كليه مشخصات باال را در دفتر مخصوص ارسال نمونه هاي اتاق 
عمل ثبت نموده، پس از ارسال از پاتولوژي امضاي رسيد دريافت 

 .مي كند
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 :                                                                        تاريخ:                       نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  درآوردن گان و دستكش: نوع فعاليت
  :  اهداف

  دور كردن آلودگي از اسكراب-1
   جلوگيري از انتقال آلودگي به ساير افراد يا بيماران-2

  پرستار اسكراب با كمك پرستار سيركوالر: عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
  پرستار سيركوالر

        ).در صورتي كه بند بسته شده باشد(بند گردني گان را بازمي كند   1

گان را از سمت شانه راست، با دست چپ گرفته و با پايين آوردن   2
 .آستين آن را آزاد مي كند

      

تكان دادن  و چرخاندن  دست و بازو گان را پايين آورده و ضمن   3
  .در ضمن آن را از سمت خارج به داخل و وسط تا مي كند

      

پس از آزاد كردن بازو و ساعد، با دست دستكش دار، سمت چپ   4
  .گان را هم به همين ترتيب آزاد مي كند

      

وسط ضمن خروج بازو و ساعد از گان، سمت چپ را هم به طرف   5
.اندازد يسه خروج وسايل پارچه اي كثيف ميتا نموده و آن را در ك

      

6  
پس از خروج گان، دستكش  ها را به روش هاي دستكش به 
دستكش براي دست چپ و پوست به پوست براي دست راست 

 .خارج مي كند
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 :                                                                   تاريخ:                            نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                 عامل انجام كارنام

   آماده كردن نهايي و انتقال بيمار به ريكاوري:نوع فعاليت
    :اهداف

   مراقبت و محافظت از بيمار تا به دست آوردن هوشياري و اعزام به بخش-1
  هاي حياتي و پيشگيري از مرگ و مير احتمالي در اثر عوارض عمل و بي هوشي  عيت ارگانكنترل وض-2

  مسوول - اسكراب يا سيركوالر  - بهيار   - كاردان اتاق عمل و هوشبري –پرستار : عامل انجام كار
  هوشي  بي

  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

پس از پايان عمل و شمارش وسايل مصرفي در پانسمان محل به جراح   1
  .  كمك مي كند

      

پليت دياترمي را پس از خاموش كردن دستگاه از زير بيمار   2
 .برداشته و پوست محل را از نظر سوختگي احتمالي معاينه مي كند

      

ا كليه شان ها و وسايل آلوده را از اطراف بيمار دور كرده و وي ر  3
  .با پتوي گرم و سبكي مي پوشاند

      

4  
بالش ها و وسايلي كه جهت محافظت و وضعيت دادن به بيمار 

 كامالً محافظت از اندام ها در اين موقع . قرار داده بود بر مي دارد
  . مي كند

      

سوندها، درن ها، سرم ها را كنترل كرده و به نحو صحيح آن ها   5
 . را ثابت مي كند

      

6  
 گرفتن اجازه از بي هوشي بيمار را به آرامي روي برانكارد قفل دار پس از

حين انتقال، كمك چند نفر براي حفاظت بيمار (و پوشش دار منتقل مي كند 
 ).مورد نياز است

      

7  
 درجه جهت جلوگيري از آسپيراسيون 30سر برانكارد را به ميزان 

سر و به خصوص در جراحي هاي ( احتمالي و كاهش خون ريزي 
 .باال مي اورد) صورت 

      

پس از قرار دادن كيسه ها و درن ها در جاي مناسب روي   8
 .برانكارد و ثابت كردن آن ها، بيمار را به ريكاوري منتقل مي كند

      

9  
پس از انتقال به ريكاوري گزارش وضعيت بيمار، نوع عمل، مدت عمل، 

ه اطالع پرستار  را به صورت شفاهي و كتبي ب…اتفاقات حين عمل و 
  .ريكاوري مي رساند
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                       شيفت:                                                                         نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  ل و ريكاوري  ثبت و گزارش نويسي در اتاق عم: نوع فعاليت
    :اهداف

   برقراري ارتباط با ساير افراد كادر درمان در مورد بيمار -1
  ايجاد مستندات قانوني -2

  ايجاد مستندات جهت مسائل حسابداري و مالي -3

   ايجاد مستندات پژوهشي -4
  : وسايل مورد نياز

   فرم گزارش–قلم 
  بريپرستار يا كاردان اتاق عمل و هوش: عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

  قبل از عمل

1  
 نحوه تحويل بيمار به اتاق عمل، وضعيت بيمار هنگام 
پذيرش، نوع عمل و وسايل همراه را با ذكر تاريخ و ساعت 

  . ورود ثبت مي كند

      

2  

برگه مراقبت هاي قبل از عمل را كنترل كرده و كليه 
 عالئم  ها ،  مشاوره زمايشات ،آ(فاكتورهاي موثر در جراحي 

و ....) اي   بيماري هاي زمينه حياتي ،  داروهاي قبل از عمل،
 . نكات غيرطبيعي را ثبت مي كند

      

وضعيت رواني بيمار و آموزش هاي مورد نياز قبل از عمل را   3
  . نيز ثبت مي كند

      

  حين عمل

 ساعت شروع عمل، نوع بيهوشي، برش و محل قرار دادن  4
  .پليت كوتر را ثبت مي كند

      

خونريزي زياد، شوك، ايست قلبي و  (هر نوع اتفاق حين عمل   5
 .را با ذكر اقدامات انجام شده و نتيجه آن ثبت مي كند...) 

      

 نوع و تعداد ، محل نمونه برداري  در صورت برداشتن نمونه،  6
  .را گزارش و ثبت مي كند،  اندازه تقريبي ،نمونه

      

7  
عداد گازها و لنگازها، كليه وسايل مصرفي را در زمان قبل ت

 كرده و ثبت از دوختن فاشيا و قبل از دوختن جلد شمارش
  ). از فرم مخصوص استفاده شود بهتر است(مي كند 

      

      داروهاي بي هوشي، ( هر نوع داروي مصرف شده حين عمل   8
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ط را كه توس ) …داروهاي افزاينده يا كاهنده فشار خون و 
يز و ثبت شده، مشاهده كرده و مسوول بي هوشي تجو

ه اين داروها  را حين عمل ثبت العمل بيمار نسبت ب عكس
  .كند مي

       . ساعت پايان عمل را ثبت مي كند  9

زمان خروج لوله تراشه و وضعيت بيمار در حين و بعد از   10
 . خروج لوله را ثبت مي كند

      

11  
حياتي،داروهاي   عالئم  وضعيتي،هوشيار سطح(بيمار وضعيت

مصرفي، ميزان جذب و دفع، را با ذكر ساعت خروج از اتاق 
  .عمل و ورود به ريكاوري ثبت مي كند

      

  )ريكاوري : (پس از عمل 

وضعيت بيمار هنگام ورود به ريكاوري با ذكر ساعت ورود   12
 . را ثبت مي كند

      

13  

داروهاي ياتي،،وضعيت عالئم حهوشياري (وضعيت بيمار 
العمل بيمار نسبت به   عكس، ميزان جذب و دفع ،مصرفي 
) ،  وضعيت و رنگ پوستوضعيت پانسمان و درن ها، داروها

را در طول اقامت در ريكاوري تا خروج از آن را به طور 
 . منظم در برگه  ريكاوري و گزارش ثبت مي كند

      

 با ذكر هر نوع تغيير در وضعيت هموديناميك بيمار را  14
 . اقدامات انجام شده و نتايج آن در پرونده ثبت مي كند

      

15  
وضعيت بيمار در هنگام انتقال به بخش را با ذكر اقدامات 
انجام شده واقداماتي كه بايستي در بخش انجام و پيگيري 

 . شود به صورت مكتوب در پرونده درج مي كند

      

را نيز در پرونده ساعت خروج از ريكاوري و اعزام به بخش   16
 .درج مي كند

      

  قوانين كلي

) نظم و ترتيب دراقدامات(گزارشات را خوانا و با سازماندهي   17
 . ثبت مي كند

      

       . بين سطرهاي گزارش فاصله نمي اندازد  18

19  
در صورت بروز اشتباه روي آن فقط خط كشيده و كلمه خطا 

ورت صحيح كنار را در باالي آن ذكر كرده و جمله را به ص
 .آن مي نويسد

      

 انجام هر اقدام با  كليه گزارشات را در زمان وقوع هر اتفاق،  20
 . ذكر ساعت و تاريخ ثبت مي كند
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           :                                                   تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                 :                                               نام عامل انجام كار

 مراقبت از بيمار در ريكاوري: نوع فعاليت

    :اهداف
   محافظت از جان بيمار در مقابل عوارض عمل و بي هوشي-1
   كنترل دقيق وضعيت بيمار و حفظ ايمني تا زمان اعزام به بخش-2

  : وسايل مورد نياز
  ه مي شودبر حسب مورد از وسايل استفاد

   كاردان اتاق عمل و هوشبري–پرستار ريكاوري : عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

1  

بعد از ورود بيمار، گزارش كامل وضعيت بيمار را از پزشك و 
اين گزارش شامل مشخصات كامل . پرستار انتقال دهنده مي گيرد

، نوع مراقبت ها و بيمار، نوع عمل، نوع اقدامات انجام شده
دستورات بعد از عمل، ميزان خونريزي، ميزان مايعات دريافت 

 . مي باشد…شده و دفع شده، وضعيت عاليم حياتي و 

      

2  

 درجه باال آورده و در صورت 30بسته به نوع عمل، سر تخت را 
عدم مشكل در مهره هاي گردني، وضعيت ريكاوري به سر و چانه 

 ريكاوري بيمار عبارت است از كشيدن وضعيت( بيمار مي دهد 
سر به عقب، دادن چانه به سمت باال و وضعيت الترال در صورت 

 ) .امكان

      

در صورت بروز ديسترس تنفسي، عالوه بر وضعيت ريكاوري از   3
Air wayهم استفاده مي كند و وضعيت تنفسي را كنترل مي كند .  

      

و پالس اكسي متري و بيمار را به دستگاه مانيتورينگ قلبي   4
  .اكسيژن متصل مي كند

      

 ناخن ها و الله ي گوش را از  رنگ پوست و مخاط دهان، لب ها،  5
 .نظر كبودي كنترل مي كند

      

سرم ها را راه اندازي كرده و داروهاي دستور داده شده را تجويز   6
 .مي كند

      

نترل  نظر خونريزي غير طبيعي كمحل پانسمان و درن ها را از  7
 . كند مي

      

       . عاليم حياتي را كنترل كرده و در برگه مخصوص ثبت مي كند  8
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داروهاي مسكن و مخدر را طبق نياز بيمار و دستور پزشك   9
 .برايش تجويز مي كند

      

10  
در صورت داشتن گچ و بانداژ محكم، حتماً سيستم عصبي، عروقي 

 نوع تغيير در گچ و در صورت نياز به هر. ناحيه را كنترل مي كند
 .بانداژ، جراح را در جريان قرار مي دهد

      

11  
 انتهاي ، عروقي اندام هاي گچ گرفته-براي كنترل سيستم عصبي

اندام را از نظر سردي زياد و كبودي كنترل كرده و با فشار روي 
 .برقراري جريان خون اطمينان مي يابدناخن از 

      

       . نموده و به جراح گزارش مي كندكليه موارد غير طبيعي را ثبت  12

13  
حين انتقال بيمار به بخش نيز، شرح مختصر و كاملي از وضعيت 

 حضوري به پرستار مسوول بيمار بيمار به صورت تلفني و
 .دهد مي

      

14  
چون بعضي بيماران حين به هوش آمدن تقال مي كنند، توجهات 

خود به عمل خاص براي محافظت بيمار و جلوگيري از صدمه به 
 .مي آورد
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                            شيفت:                                                                    نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

 يكاوري در آغاز و پايان روزكنترل وسايل و تجهيزات ر: نوع فعاليت
    :اهداف

   آمادگي جهت پذيرش بيماران-1
   حفظ نهايت ايمني در نجات جان بيماران-2
   جلوگيري از اتالف وقت در مواقع ضروري-3
   پيدا كردن خرابي ها و اقدام به موقع در تعمير و رفع وسايل خراب-4

  كاردان هوشبري-پرستار: عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  نجام كارمراحل ا رديف
       .پس از ورود به بخش گزارش شيفت قبل را مي گيرد  1

2  

كنترل ) كاركرد ( و كيفي ) اد تعد( كليه وسايل را از نظر كمي 
  .كند مي

هاي   بالش– محافظت كننده سيستم–مانيتورينگ : اين وسايل شامل
ورت در ص(  ميكرودريپ ها – ونتيالتور –محافظ كنار نرده ها 

 ماسك ها و سوندهاي – فشار سنج و گوشي –) موجود بودن 
  ملحفه– وسايل سونداژ و پانسمان – پالس اكسي متر –اكسيژن 

- لوله و لگن –  كيسه هاي آب گرم و سرد - رسيورها –و پتو 
انواع برگه ها، ساعت، تلفن، :  ساير وسايل عمومي مانند–وارمر 

 . مي باشد…يخچال، پاراوان و

      

       .نور، دما و ميزان رطوبت اتاق را نيز كنترل مي كند  3

هر گونه خرابي در وسايل را فوراً به سوپروايزر اتاق عمل اطالع   4
  .داده و آن ها را با وسايل سالم جايگزين مي كند

      

        .مشاهدات خود را ثبت مي كند  5
  
  
  
  



چك ليست استانداردهاي خدمات پرستاري

 
322

 :                                                                                تاريخ:               نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان
:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش

  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار
   رعايت احتياطات همه جانبه در اتاق عمل و ريكاوري:نوع فعاليت

    :اهداف
   جلوگيري از انتقال عفونت -1
  بل بيماري هاي منتقله از راه خون و ترشحات  محافظت پرسنل و بيماران در مقا-2

  : وسايل مورد نياز
  يا كفش جلوبسته مخصوص   چكمه  - پنس بلند   -) ضدآب( گان آپرون - عينك محافظ  - كاله - ماسك

   دستكش محكم -  سيفتي باكس- محلول ضدعفوني استاندارد   -اتاق عمل 
ها   ترشحات و بافت  خون،  وسايل و تجهيزات ، تماس با بيمار،كليه پرسنل اتاق عمل كه در : عامل انجام كار

  . هستند
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

قبل از شروع به كار كليه وسايل را از نظر تميزي، كارايي وكافي بودن كنترل   1
  ).وسايل شامل وسايل نام برده در باال (مي كند 

      

2  
ر تماس با خون و ترشحات بيمار هستند قبل از شروع به كارهايي كه د

 عينك محافظ،   كاله، ماسك،  :ها شامل پوشش. پوشد هاي محافظ را مي پوشش
 .  چكمه يا كفش جلو بسته اتاق عمل مي باشند  گان ضد آب ، دستكش ،

      

و برنده تا حد امكان از پنس استفاده كرده و هرگز  در حين كار با وسايل تيز  3
  . به سمت خود نمي گيردوسايل تيز را 

      

ها را پس از استفاده بالفاصله با پنس گرفته و در  كليه سوزن ها و تيغه  4
  . مي اندازد) جعبه ايمني (سيفتي باكس 

      

5  
 هنگام دادن سوزن به جراح حتماً  از پـنس سـوزن گيـر اسـتفاده كـرده و              

ل رسـيور   جهت دادن بيستوري آن  را از سمت دسته گرفته و ترجيحاً داخ            
 .به جراح داده و پس مي گيرد

      

6  
پس از اتمـام كارهـا كليـه وسـايل جراحـي را بـه نحـو صـحيح شـسته و                      

 ). از وسايل محافظتي استفاده مي كند در حين كار حتماً(ضدعفوني مي كند

      

 دست ها را مي شويد و ضدعفوني  ً  حتما پس از خارج كردن گان و دستكش ،  7
 .مي كند

      

8  
اي و وسايل يك بار مصرف استفاده شده را پس از   وسايل پارچهكليه
» خطرناك «هاي زرد قرار داده و با زدن برچسب   بندي در كيسه بسته

 .مشخص مي كند

      

9  
در صورت ريختن خون و ترشحات روي سطوح، ابتدا آن ها را با محلـول               

 آن هـا     ه ،  دقيق 20ضدعفوني استاندارد و كاغذ يا پارچه پوشانده و پس از           
  .را تميز مي كند

      



 اتاق عمل/ فصل ششم

 
323 

 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   فتشي:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

 CSRسال به نحوه آماده سازي وسايل جراحي جهت ار: نوع فعاليت

    آماده كردن وسايل جهت جراحي هاي بعدي:هدف
  : وسايل مورد نياز

 وسايل – محلول ضد عفوني استاندارد – برس يا پارچه – سينك شست و شوي بزرگ –ست مربوطه 
   شان استاندارد – چسب اتوكالو – تست انديكاتور–) گان آپرون، شيلد، دستكش(محافظت فردي 
 بر حسب مورد توسط كمك بهيار با نظارت – بهيار اسكراب – كاردان اتاق عمل –ار پرست: عامل انجام كار
  افراد نام برده

  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

پس از خاتمه جراحي و خروج بيمار از اتاق، كليه لوازم را مجدداً   1
 .كنترل و شمارش مي كند

      

       .ت پاك مي كندست ها و لوازم جراحي را از خون و ترشحا  2

3  
سوزن ها و بيستوري ها را كه حين عمل داخل گالي پات گذاشته 

 ) Safety box( است برمي دارد و با كمك پنس در جعبه ايمني 
  .هرگز اين وسايل را با دست نمي گيرد. مي اندازد

      

كليه ست ها را با شناسنامه آن تطبيق داده و تحويل مسوول اتاق   4
  .واشينگ مي دهد

      

  :در صورتي كه وسايل داخل اتاق عمل شسته و پاك مي شود

وسايل را ابتدا در محلول ضد عفوني كننده ي استاندارد به مدتي   5
 .كه توسط كارخانه ي سازنده اعالم مي شود قرار مي دهد

      

سپس وسايل هر ست را به طور جداگانه با استفاده از آب سرد   6
 .ن و ترشحات پاك مي كندابتدا شسته و از بقاياي خو

      

پنس هاي دندانه دار و وسايل داراي حفره و خميدگي و دندانه را   7
 .با برس غير سيمي  كامالً پاك مي كند

      

داخل لوله ها و ماندرن ها را با استفاده از سرنگ و آب سرد كامالً   8
 .تخليه مي كند

      

ده استاندارد پس از آب كشي وسايل را در محلول ضد عفوني كنن  9
 .به مدت دستور داده شده توسط كارخانه سازنده مي اندازد

      

پس از خروج از محلول، مجدد وسايل آب كشي شده و پس از خشك   10
 .كردن پك مي كند

      

روي پك با چسب اوتوكالو بسته شده و نوع ست، نام يا كد پك   11
 .ودكننده، تاريخ استريل و تاريخ انقضاي استريل زده مي ش
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   فتشي:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

 استريل كردن وسايل در اتوكالو: نوع فعاليت

  :هدف
  تهيه وسايل جهت اتاق عمل و كليه بخش هاي بيمارستان

  :وسايل مورد نياز
   سبد- ست هاي مورد نياز–اتوكالو 

  CSR تكنسين شاغل در اتاق استريليزاسيون يا بخش -   بهيار-پرستار: عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

1  

قبل از گذاشتن وسايل داخل اتوكالو آن را از نظر سالمت چك مي 
  .كند

اتوكالو با فشار بخار يا داراي ( بسته به نوع اتوكالو استفاده شده 
 .كنترل كاركرد را انجام مي دهد) خالء

      

بسته هاي آماده شده را به ترتيب وزن از زير تا باال داخل سبد ها   2
 .مي چيند

      

درب اتو كالو را بسته و با تنظيم درجه هاي فشار و حرارت و   3
 .زمان، استريليزاسيون را شروع مي كند

      

پس از اتمام زمان و سيكل استريليزاسيون با اطمينان از خروج   4
  .بخار در اتوكالو را باز مي كند

      

5  
براي خشك شدن كامل، وسايل را با همان سبد روي يك سطح 

 مستقيم دست با آن ها خودداري ار مي دهد و از تماستميز قر
 .كند مي

      

پس از اطمينان از خشك شدن وسايل آن ها را در انبار وسايل   6
 .چيده يا تحويل اتاق عمل مي دهد
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                                           :                   تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                                                 :               نام عامل انجام كار

 كليه وسايل استريل) پيچيدن ( پك كردن : نوع فعاليت

  :هدف
  هاي بيمارستان تأمين كليه وسايل، روغن ها و محلول هاي استريل جهت مصارف كليه بخش

  : وسايل مورد نياز
  .ا كاغذ گراف كه دو اليه پيچيده مي شودكاغذ دو اليه مخصوص ي-1
  شان دو اليه در اندازه هاي مورد نياز-2

   بهيار شاغل در مراكز استريل–كاردان اتاق عمل–پرستار : عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

كليه وسايل را آماده كرده و پوشش هاي كاغذي و پارچه اي را از   1
 .پاره نبودن كنترل مي كندنظر سالمت و 

      

كاغذ يا شان را به صورت لوزي در مقابل ديد پهن كرده و وسيله   2
 .را در مراكز آن قرار مي دهد

      

       .ابتدا گوشه پايين نزديك به خود را به سمت مركز تا مي كند  3

4  
 بعد از مرحله ي سوم، گوشه هاي طرفي را به سمت مركز تا

وشه ها كامالً صاف شوند و زياد شل يا زياد كند به نحوي كه گ مي
  .سفت و چروك نباشند

      

5  

انتهاي لبه ي مقابل را به سمت مقابل آورده و در تايي كه به وجود 
اين . آمده به نحوي قرار مي دهد كه نوك انتهايي آن بيرون بماند

حالت باعث مي شود كه موقع باز كردن ست استفاه از لبه آزاد 
 .استريل شدن اليه هاي داخلي شودمانع از غير 

      

در انتها روي ست يا بسته را با بر چسب اتوكالو در محل تا   6
 .خوردگي ثابت مي كند

      

روي چسب مشخصات ست يا بسته، تاريخ استريل، تاريخ انقضاء   7
 .استريل و نام و يا كد خود را مي نويسد
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 :                                                                                            تاريخ:   نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  گرفتن كشت از قسمت هاي مختلف اتاق عمل:نوع فعاليت

    :اهداف
  . پيش گيري از رشد ميكروارگانيسم-1
 سم احتمالي جهت مبارزه با آن تعيين نوع ميكروارگاني-2

   انتخاب محلول ضد عفوني مناسب-3
  :وسايل مورد نياز

   استريلNS آب مقطر يا – مورد 3-4لوله هاي كشت براي هر اتاق عمل  
  بهيار اتاق عمل  تكنيسين اتاق عمل و هوشبري ، پرستار،: عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

1  
ا را بر چسب مي زند و به اتاق  آماده كرده و لوله هوسايل را

روي بر چسب شماره اتاق و مشخصات محل نمونه گيري . برد مي
 .شده و تاريخ نمونه گيري را ثبت مي كند

      

سواب يا درپوش استريل را به  لوله كشت را در دست چپ گرفته،  2
 .نحوي كه قسمت داخلي با جايي برخورد نكند برمي دارد

      

سواب را برداشته و از محل مورد نظر با انجام حركات افقي و عمودي   3
 .نمونه مي گيرد

      

 يا NS قطره 2-3جهت جلوگيري از خشك شدن سواب روي آن   4
  .آب مقطر استريل مي ريزد

      

سواب را بدون اين كه به بيرون يا ديواره لوله برخورد كند داخل   5
 . در دست وي است مي شكندلوله برده و از قسمت انتهايي كه

      

       .سواب پنبه اي را با دقت روي در لوله مي گذارد  6

به آزمايشگاه با برگه درخواست نمونه ها را به محض جمع آوري   7
 .ارسال مي كند

      

        . را به سوپروايزر گزارش مي كنداقدامات انجام شده   8
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 :                                                                                         تاريخ:      نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

 )مديريتي  ( CSR كنترل اقالم مصرفي و موجود اتاق عمل و :نوع فعاليت

    :اهداف
  زديك به تاريخ انقضاء تعيين موارد كمبود و وسايل تاريخ گذشته يا ن-1
   ايجاد آمادگي جهت موارد عادي و اضطراري-2

   بهيار اتاق عمل    تكنيسين، پرستار،: عامل انجام كار
   سرپرستار:نظارت

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

       .كليه وسايل را با آمار موجود كنترل مي كند  1

2  
 ظاهري كنترل كرده و اگر ست ها را از لحاظ تاريخ انقضاء و وضعيت

نزديك به تاريخ انقضاست آن ها را جهت استريل شدن به اتاق 
  . مي فرستدCSRاستريل يا 

      

كليه كمبودها را در صورت امكان جايگزين كرده و جهت تعمير   3
 .وسايل خراب درخواست مي نويسد

      

وسايل نيازمند به تعمير را ليست و درخواست كرده و جهت   4
 .د مهندسي تجهيزات به وي اطالع مي دهدبازدي
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                       شيفت:                                                         نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

   و تحويل دادن بيمار از بخش به اتاق عمل و برعكس تحويل گرفتن: نوع فعاليت
  :هدف

  انتقال بيمار به اتاق عمل و برعكس با در نظر گرفتن اصول ايمني
   :وسايل مورد نياز

   پتو- ملحفه-برانكارد
   بهيار،كاردان اتاق عمل و هوشبري پرستار،: عامل انجام كار

    
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

        .ا به نام شناسايي مي كندبيمار ر  1

در مورد فضاي اتاق عمل و نوع عمل جراحي براي بيمار توضيح   2
  .مي دهد

      

       .مي برد  دقيقه قبل از عمل به اتاق انتظار 60 تا 30بيمار را   3

 پوشش كافي به اتاق عمل تحويل بيمار را با تخت يا برانكارد با  4
  .دهد مي

      

شاند، دستبند مشخصات بيمار را چك كرده و به بيمار گان مي پو  5
 .مي بندد  به دست وي 

      

6  
  :مي كند پرونده بيمار را چك 

 رضايت نامه عمل و - نتيجه عكس ها- سونوگرافي- آزمايشات
. مي كند مي كند و فرم اتاق عمل را امضاء حتي اسم پرونده را چك 

      

نوعي خود را دندان مص آالت و بررسي مي كند كه بيمار زيور  7
 .خارج كرده باشد

      

       .مي كند ساعت آخرين دفع ادرار را بررسي   8
       .تاريخچه بيمار را مجدداًً كنترل مي كند  9
       .مي كند شيو ناحيه و وضعيت انماي بيمار را چك   10
       .مي كند  يك بار ديگر دستبند مشخصات را كنترل  11

  
       .لوازم مورد احتياج را فراهم مي كندابتدا تخت بيمار،اتاق او و   12

در زمان تحويل گرفتن، وضعيت جسمي و هوشياري بيمار را   13
 .كنترل مي كند
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ت مي دهد و با صداي بلند صدا اسم بيمار را با پرونده مطابق  14
 . كند مي 

      

15  
ها، كاتترها،  ي درن كليه. فرم ريكاوري رابه دقت كنترل مي كند

ر زمان تحويل چك وسايل مورد نياز ديگر بيمار را دو  ها لوله
 .كند مي 

      

        .مي كند باز بودن راه هوايي و عاليم حياتي را كنترل  16

 ايست - خونريزي وسيع-شوك(هر مشكل حاد در حين عمل   17
  .را سئوال مي كند) قلبي

      

 ميزان مايعات تجويز شده، اتالف خون و ساير موارد را كنترل   18
  .مي كند 

      

در انتقال بيمار از تخت ريكاوري به برانكارد به پرستار بخش و   19
  .مي كند ريكاوري كمك 

      

        .بيمار را به طور كامل مي پوشاند  20
        .يافته ها و اقدامات خود را ثبت مي كند  21
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 :                                                                             تاريخ:                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

   مراقبت از نوزاد در عمل سزارين :نوع فعاليت
   :اهداف

   پيشگيري از هيپوترمي يا هيپرترمي نوزاد -1
 )ن مناسب در صورت نياز تهويه و گردش خو ( برقراري راه هوايي -2

   برقراري ارتباط عاطفي اوليه بين مادر و نوزاد -3
  : وسايل مورد نياز
در ( سرنگ و لوله آزمايش   - نوزاد  ء  وسايل احيا  - دو تا سه عدد شان گرم   -) وارمر ( گرم كننده نوزاد 

   انكوباتور پرتابل  -   دماسنج ركتال -)صورت لزوم
  :ت آماده سازي تجهيزا

 قبل از شروع سزارين از حضور پزشك اطفال و متخصص بيهوشي ماهر در احياي نوزاد اطمينان -1
  . مي كندحاصل 

 . مي دهدكليه وسايل احيا نوزاد را در سيني مخصوص آماده كرده و در دسترس قرار-2

   -سي سي  5 و 2  سرنگ - ) 0 و 1شماره ( الرنگوسكوپ با تيغه مخصوص نوزاد  : اين وسايل شامل
   - سوند اكسيژن متصل به منبع اكسيژن   - ماسك گرد نوزاد جهت آمبوبگ - 4 تا 2لوله تراشه از سايز 

داروهاي احيا مي و  آمبوبگ نوزاد با سوند متصل به اكسيژن  -چسب   ،10 و 8ساكشن با سوند سايز 
  .باشد

  .دمي دارد ثابت نگه درجه سانتي گرا ) 25-28( گرم كرده و بين   اتاق را كامالً-3
انكوباتور پرتابل همچنين . مي دهدگرم كننده نوزاد را روشن كرده و دو عدد شان تميز درون آن قرار -4

  . را آماده مي كند
  هوشي مل وهوشبري، مسوول بي تكنسين اتاق ع  -  بهيار  - پرستار : عامل انجام كار

  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

وج نوزاد با يك شان گرم و تميز وي را پوشانده و پس از خر  1
  . خشك كردن را از ناحيه سر شروع مي كند. سريع خشك مي كند

      

2  

پس از دور كردن شان خيس از نوزاد وي را روي شكم مادر قرار 
اين تماس دو فايده . مي دهد تا تماس پوست با پوست برقرار شود

  :دارد
  ز هيپوترمي گرم شدن نوزاد و جلوگيري ا- الف
  برقراري ارتباط عاطفي با مادر -ب 
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        . راه هوايي نوزاد را چك كرده و توسط پوار تميز مي كند  3
        .گيرد  خون مي  از بند ناف نمونه ادر ، منفي بودن مRHدر صورت   4

 نوزاد را زير وارمر  سط پزشك،پس از قطع اتصال بندناف تو  5
 . برد مي

      

را در دقايق اول و پنجم كنترل  و آپكار نوزاد وضعيت تنفس  6
 . كند مي

      

7  
در صورت عدم تنفس، پوست بدن يا كف پا را با ماساژ و ضربات 

در ضمن خشك كردن و گرم كردن نوزاد را . ماليم تحريك مي كند
 . قطع نمي كند

      

 از پزشك بيهوشي و اطفال كمك  در صورت نياز به ادامه احياء  8
 . گيرد مي

      

9  
پس از ثابت شدن وضعيت نوزاد و در صورتي كه مادر تحت 

در آغوش  بيهوشي عمومي نباشد، وي را به مادر نشان داده و
  .  مادر مي گذارد

      

10  
كليه اطالعات مورد نياز مربوط به نوزاد، نوع ، عامل زايمان، 
جنسيت، ساعت و تاريخ انجام سزارين، آپكار دقيقه اول و پنجم را 

  .دستبند نوزاد ثبت كرده و به دست وي مي بندددر 

      

11  

نوع بيهوشي  (كليه اقدامات انجام شده و اطالعات مربوط به زايمان
ساعت و  جنسيت نوزاد ،) ار دقيقه اول و پنجمـ عامل زايمان ـ آپگ

تاريخ انجام سزارين ـ وضعيت نهايي، وجود يا عدم وجود آنومالي 
 . ز را در پرونده ثبت مي كندـ و ساير اطالعات مورد نيا

      

12  

قبل از تحويل نوزاد به بخش درجه حرارت وي را كنترل كرده و 
در صورت پايين بودن درجه حرارت . در پرونده ثبت مي كند

و زير  ) به خصوص پوشش سر ( پوشش نوزاد را افزايش داده 
 . گرم كننده نگه مي دارد

      

 نوزاد را با دادن  ي و اطفال ،پس از كسب اجازه از پزشك بيهوش  13
 . گزارش به پرسنل بخش تحويل مي دهد

      

جهت تحويل و انتقال نوزاد به بخش از انكوباتور پرتابل استفاده   14
 . مي كند

      

 نوزاد را با پوشش  در صورت موجود نبودن انكوباتور پرتابل،  15
 . نداضافي در كاتي كه از قبل گرم شده مي گذارد و منتقل مي ك
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 :                                                             تاريخ:                                  ام مركز آموزشي درماني يا بيمارستانن

                                                  :                 شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  .گيرد مي اجراي اصول ايمني جهت بيماري كه تحت جراحي با ليزر قرار :نوع فعاليت
   :هدف

  حفظ بيمار از صدمه و آسيب
  : وسايل مورد نياز
  پدهاي چشمي –) بر حسب موقعيت (  فويل هاي محافظ – درپ هاي پارچه اي مرطوب –گازهاي مرطوب 

  كليه كاركنان اتاق عمل برحسب نياز حضور : عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

انجام كار و عوارض بالقوه ليزر قبل از تصميم در مورد نحوه ي   1
  .به استفاده آن به بيمار توضيح مي دهد

      

2  

 چشم ها و پلك هاي بيمار را كامالً در حين استفاده از ليزر و 
براي اين كار از پد آغشته به نرمال . پرتو آن محافظت مي كند

كند را با چسب روي پلك ثابت مي سالين استفاده نموده و آن ها 
 ).بخصوص در عمل هاي سر و گردن(

      

3  
در مورد بيماراني كه  عمومي نگرفته و بيدار هستند چشم ها را با 
عينك هاي محافظي مشابه آنچه تمام گروه استفاده مي كنند، پوشش 

  . مي دهد

      

4  
 طول اعمال جراحي چشم استفاده از شيلدهاي محافظ چشم در

 قرنيه از شيلدهاي به خصوص جهت محفاظت از. كند مي
  .مخصوص كه روي قرينه قرار مي گيرد استفاده مي كند

      

وست از محلول هاي آنتي سپتيك غير براي شستن و اسكراب پ  5
 .قابل اشتعال استفاده مي كند

      

كليه پارچه هايي كه آغشته به الكل يا تنتور مي باشند از محيط   6
 ).به علت اشتعال ( خارج مي كند 

      

7  
رچه هاي بافته يا نبافته جاذب داراي سلولز كه آغشته به نرمال پا

سالين مي باشند را روي درپ ها در اطراف محل برش جراحي 
 .قرار مي دهد

      

م استفاده روي سطح مرطوب قرار قسمت دستي ليزر را هنگام عد  8
  .دهد مي
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9  
از پدها و حوله هاي مرطوب در اطراف بافت مورد عمل استفاده 

 استفاده مي شود Nd : YAGبه جز مواردي كه از ليزر ( ي كند م
  ).چون ممكن است باعث اشتعال شود 

      

زماني كه عمل در ناحيه روده صورت مي گيرد داخل ركتوم را از   10
  .گاز مرطوب پر مي كند

      

قرار دادن گاز مرطوب در ركتوم و خروج آن را در گزارش ثبت   11
  .مي كند

      

ام اعمال جراحي قسمت فوقاني تنفس و سر و گردن تجمع در هنگ  12
  .گازهاي اكسيژن و اكسيد نيتروژن را به حداقل مي رساند

      

در هنگام استفاده از ليزر در محوطه اوروفارنكس دندان ها را   13
  .جهت كاهش اثر رفلكسي آن مي پوشاند

      

ون باال جهت  ، از ماسك با فيلتراسيCo2در هنگام استفاده از ليزر   14
  ).در مورد بيماران بيدار ( اكسيژن رساني بيمار استفاده مي كند 
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                                                 شيفت:               نام بخش
  :پرستاري ارزشيابامضاء و مهر نظام :                                                                نام عامل انجام كار

   حفاظت از خود در زمان استفاده از ليزر در اعمال جراحي:نوع فعاليت
  :هدف

  حفظ پرستار از آسيب و صدمه
  : وسايل مورد نياز
 )ساكشن (  خارج كننده ي دود – ماسك مناسب – گان مقاوم به آتش گرفتگي –عينك هاي محافظ 

  هيار اتاق عمل و كليه افراد حاضر در اتاق عمل  ب– تكنسين – پرستار –جراح : عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

عينك هاي محافظ مخصوص را پوشيده و جهت ديگران نيز در   1
  .دسترس قرار مي دهد

      

 در هنگام استفاده از ليزر از ورود افراد ديگر، بدون عينك محافظ   2
 .به محيط عمل جلوگيري مي كند

      

قسمت هاي چشمي ميكروسكوپ و اندوسكوپ ها را با پوشش   3
  .مناسب محافظت مي كند

      

        .جهت محافظت پوست، جواهرات را خارج مي كند  4
       .از گان هاي محافظ مقاوم به آتش استفاده مي كند  5

در حين استفاده از ليزر از يك ساكشن خارج كننده دود از محيط   6
 .استفاده مي كند

      

 صدم ميلي متر 1از ماسك هايي با قدرت فيلتراسيون ذرات تا حد   7
.                   به صورت كامالً فيكس روي صورت استفاده مي كند
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 :                                                             يختار:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                ام كارنام عامل انج

   آماده سازي بيمار و محيط قبل، حين و بعد از استفاده از ليزر:نوع فعاليت
  :هدف

  حفظ سالمت بيمار 
  :وسايل مورد نياز

  وسايل نظافت ليزر–طوح و شيشه  پوشش هاي مناسب س–تجهيزات مربوط به ليزر  

  كاردان هوشبري - سيركوالر–پرستار ليزر باليني : عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

بيمار را آماده كرده و قبل ، حين و بعد از عمل آموزش هاي مورد   1
  .نياز را به وي مي دهد

      

       .كند كامل آماده و كنترل ميه ليزر را  تجهيزات مورد نياز مربوط ب  2

قبل از آوردن ليزر محيط اطراف و كف را از نظر وجود مايعات و   3
  .آب كنترل نموده و سپس دستگاه را مي آورد

      

 با استفاده از تكنيك استريل دستگاه را به همراه پرستار اسكراب  4
  .كاليبره مي كند

      

       .دپدال پايي را در دسترس جراح قرار مي ده  5
       .دستگاه را روشن كرده و عملكرد آن را كنترل مي كند  6
       .ميزان وات و زمان خروج اشعه را با نظر جراح تنظيم مي كند  7

فيبرهاي ليزر را پس از استفاده تميز كرده و براي استريل شدن   8
  .آماده مي كند

      

        .گزارش استفاده از ليزر را تكميل مي نويسد  9

هندس تجهيزات يا تكنيسين مربوطه در مورد نحوه ي استفاده با م  10
  .ايمن و صحيح از ليزر همكاري مي كند
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                                                    شيفت:            نام بخش
  :ام پرستاري ارزشيابامضاء و مهر نظ:                                                                نام عامل انجام كار

   مراقبت از ميكروسكوپ در اتاق عمل:نوع فعاليت
   :هدف

  حفظ دستگاه از آسيب
  :وسايل مورد نياز

  پارچه نرم آغشته به محلول ضد عفوني استاندارد–پوشش هاي محافظ 

  پرستار سيركوالر: عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

ز لنزها را با يك پارچه تميز آغشته به محلول سطوح خارجي به ج  1
  .ضد عفوني و گند زدا تميز مي كند

      

       .جهت جلوگيري از آلودگي تميز نگه مي داردرا  پايه ها و چرخ ها   2

لنزهاي ميكروسكوپ را با توجه به دستور كارخانه سازنده تميز   3
  .نموده و در محلول يا آب غوطه ور نمي كند

      

ان تعويض چشمي مراقب است كه لنز را لمس نكند و از در زم  4
  .افتادن آن جلوگيري مي كند

      

اتصاالت الكتريكي و سيم ها را از جهت قرارگيري صحيح و پيشگيري از   5
 .صدمه كنترل مي كند

      

سيم ها و اتصاالت را طوري جمع آوري و آرايش مي دهد كه زير   6
 .مه نبينندچرخ وسايل سنگين قرار نگيرند و صد

      

كنترل پايي را در وضعيتي قرار مي دهد كه جراح مجبور به گشتن   7
 .براي يافتن آن نباشد

      

ميكروسكوپ و قطعات آن را دور از رفت و آمد زياد و نزديك به   8
  .محل استفاده نگه داري مي كند

      

9  
ميكروسكوپ، بازوها و قطعات را براي استفاده از پس از 

تجمع گرد و خاك در پوشش هاي مخصوص كارخانه جلوگيري از 
  .سازنده قرار مي دهد
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                       شيفت:                                         نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

   چك دستگاه بي هوشي:يتنوع فعال
  :اهداف

   آماده كردن دستگاه براي بي هوشي-1
   اطمينان از صحت عمل دستگاه-2

  :وسايل مورد نياز
   گازها– سيستم برق – دستگاه بيهوشي 
  كاردان هوشبري: عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

        .ماشين بيهوشي را آماده مي كند  1
        .بودن دستگاه را كنترل مي كندسالم   2
        .ها را كنترل مي كند  گازها، فلومترها و فلوتك  3
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                                                      شيفت:          نام بخش
  :نظام پرستاري ارزشيابامضاء و مهر :                                                                نام عامل انجام كار

 آماده كردن دستگاه براي اينداكشن بر حسب نـوع بيهوشـي و نـوع عمـل و بيمـاري هـاي                      :نوع فعاليت 
  زمينه اي بيماران

  :اهداف
   تنظيم حجم تنفس بر حسب وزن و وضعيت عمومي بيمار-1
   آماده نمودن دستگاه براي تنفس دستي يا اتوماتيك-2
  ري بر حسب وضعيت عمومي بيمار با نظر پزشك تنظيم درصد داروهاي تبخي-3
   تنظيم ونتيالتور دستگاه و لوله هاي مربوطه بر حسب نياز براي بيماران بزرگسال و اطفال-4
   تنظيم درصد گازهاي بيهوشي در حجم تنفسي بر حسب نوع بيهوشي و بيماري-5

   :وسايل مورد نياز
   لوله هاي خرطومي و رابط ها –ماشين بيهوشي 

  هوشي كاردان بي:ل انجام كارعام
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

 تنفس دستگاه را بر حسب وزن و سـن بيمـار تنظـيم              تعدادحجم و     1
  .مي كند

      

درصد داروهاي تبخيري را بر حسب وضعيت عمومي بيمار با نظر     2
  .پزشك تنظيم مي كند
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 :                                                             تاريخ:                                  رستاننام مركز آموزشي درماني يا بيما

         :                                                          شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  انجام اينداكشن كمك در  :نوع فعاليت
   :وسايل مورد نياز

   ساكشن – لوله تراشه –كوسكوپ  الرن– پكنوگراف -  EKG – دستگاه پالس اكسي متر –داروها 
   كاردان هوشبري:عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

1  
داروهاي مصرفي را براي اينداكـشن و در طـول بـي هوشـي              

  .آماده مي كند
      

2  
به پزشك براي انجام اينداكشن شـامل دادن اكـسيژن و لولـه             

  .گذاري كمك مي كند
      

        .ر و پكنوگراف را به بيمار وصل مي كندپالس اكسي مت  3
        . را به بيمار وصل مي كندEKGدر صورت نياز دستگاه  4

5  
 دقيقه يـك بـار بـر حـسب وضـعيت بيمـار عاليـم                10 تا   5هر  

  .حياتي را كنترل مي كند
      

6  
را طبـق  )  مخـدرها  -شل كننده ها( تكرار داروهاي بي هوشي   

  .نياز انجام مي دهد
      

        .ها و گازهاي بي هوشي را در خاتمه عمل قطع مي كنددارو  7
        .ترشحات دهان و لوله تراشه را ساكشن مي كند  8
        .لوله تراشه را خارج مي كند  9

10  
بيمار را از تخت عمل با برانكارد به ريكاوري منتقل مي كند و             

  .تحويل پرستار ريكاوري مي دهد
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 :                                                             تاريخ:                                  يا بيمارستاننام مركز آموزشي درماني 

                :                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

   شست و شو و ضد عفوني وسايل بيهوشي:نوع فعاليت
  :هدف

  ايرين جلوگيري از انتقال بيماري هاي واگير و عفونت ها به س
  :وسايل مورد نياز

   محلول ضد عفوني كننده–ماشين و لوازم بيهوشي 
   كاردان بيهوشي:عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

        .وسايل يك بار مصرف را جمع آوري مي كند  1

ا مجـدداً شـست و شـو و ضـد عفـوني             لوازم آلوده قابل استفاده ر      2
  .كند مي
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

                                                   :                شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  . شودانجام كارهاي مربوط به كمك بهياران توسط پرستاران و بهياران كنترل مي
 شست و شوي اتاق عمل : نوع فعاليت

    :اهداف
  حذف ميكروارگانيسم ها از محيط اتاق عمل تا حدامكان-1
   پيشگيري از عفونت زخم عمل-2

  :وسايل مورد نياز
   پارچه نخي– دستكش –محلول ضد عفوني استاندارد 

    خدمات اتاق عمل-كمك بهيار : عامل انجام كار
  كاردان هوشبري- پرستار سيركوالر–ر اسكراب  پرستا–سرپرستار : نظارت

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

       . كليه وسايل را آماده مي كند  1

 ي دستور داده شده رقيق مي كند محلول ضد عفوني را به اندازه  2
  ).محلول ضد عفوني بايستي تازه تهيه شود (

      

غ سيالتيك شروع ن قسمت مثل چراشست و شو را از باالتري  3
 .كند مي

      

كليه قسمت ها حتي پايه ي وسايل را با حركت دوراني پارچه تميز   4
 .مي كند

      

        .پس از نظافت محيط جراحي، قفسه ها و ديوارها را تميز مي كند  5

6  
نگاتوسكوپ، : كليه تجهيزات اتاق عمل اعم از ثابت و متحرك مانند

 به دقت  را…اي سيالتيك و بيهوشي،چراغ هفلوراسكوپ، ماشين 
 .تميز و ضد عفوني مي كند

      

       .پس از اتمام سطوح، كف را كامالً تميز مي كند  7
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

                                                          :         شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار
   پالس اكسي متري در بزرگساالن:عنوان فعاليت

  :اهداف 
  ) بررسي درصد اشباع اكسيژن خون شرياني ( در صد اكسيژن اشباع شده شرياني  بررسي-1
   يك روش غير تهاجمي جهت سنجش اشباع هموگلوبين ها از اكسيژن در بيماران با احتمال هيپوكسي -2
  . همراهي و حمايت از بيمار تا زمان رفع اشكاالت مربوط به اختالالت تنفسي در بيماران-3
  . اكسيژن خون در طي عمل جراحي در اتاق عمل بررسي ميزان-4
 بررسي ميزان اكسيژن خون در ضمن اقدام درماني در راه هوايي بيمار، گذاشتن لوله تراشه، ساكشن -5

  كردن ترشحات و راه هوايي
   بررسي ميزان اكسيژن خون در ضمن انتقال بيمار-6
   .  كه اختالالت تنفسي دارندبررسي ميزان اكسيژن خون در ضمن نقل و انتقال بيماراني -7

  . بررسي ميزان افزايش اكسيژن خون در بيماراني كه اكسيژن دريافت مي كنند -8
   همراهي با بيمار-9

 بررسي ميزان اكسيژن خون شرياني در بيماراني كه از دستگاه تهويه مصنوعي جدا شده و تحت -10
  .مراقبت جداسازي از دستگاه مي باشند

  :موردنيازوسايل 
 –  برس ناخن - سنسور در صورت لزوم - محلول مناسب–انگشتي  پروب –دستگاه پالس اكسي متر 

  پنبه الكل
  كاردان هوشبري-  پرستار:عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

دفترچه راهنماي كارخانه توليد كننده پالس اكسي متر مورد نظر را   1
  .مطالعه مي كند

      

ا بيمار ارتباط برقرار مي كند و مراحل انجام كار را به وي ب  2
  .توضيح مي دهد

      

نوع مناسب سنسور را براساس سن  بيمار و محل اتصال   3
  ) بزرگسال – اطفال –نوزاد (مشخص مي كند 

      

        .از انگشت اشاره بيمار استفاده مي كند  4

رهاي در صورتي كه مشكلي در انگشتان دست بود از سنسو  5
  .انگشتان پا يا الله گوش استفاده مي كند
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اگر انگشتان دست بيمار خيلي بزرگ باشد انگشت كوچك تر بيمار   6
  .را براي پروب انتخاب مي كند

      

مطمئن مي شود كه ناخن مربوطه با الك يا ماده ديگري پوشانده   7
  .نشده است

      

        . مي كنداگر مورد نياز است ناخن را با برس ناخن تميز  8

ر پروب را با پنبه الكلي تميز اگر مورد نياز است روي سنسو  9
  .كند مي

      

10  
سنسور را به انگشت بيمار كه انتخاب نموده است طوري وصل 
مي كند كه چراغ نوري و سنسورپروب در دو نقطه مقابل هم قرار 

  .گيرند

      

لت عمودي به اگر ناخن هاي بيمار خيلي بلند باشد پروب را به حا  11
  .انگشت انتخاب شده وصل مي كند

      

        .در صورت لزوم ناخن بيمار را كوتاه مي كند  12
        .دست بيمار را هم سطح قلب او قرار مي دهد  13

اكسيژن شرياني را نشان عالمتي كه ميزان اشباع  (SO2ميزان   14
  .يادداشت مي كند) دهد  مي

      

ثبت شده روي دستگاه تعداد نبض بيمار را با نبض   15
  .متري مقايسه مي كند اكسي السپ

      

        .پس از انجام دستور العمل ، پروب را خارج مي كند  16
        .دستگاه را خاموش مي كند  17
        .پروب را با پارچه نرم و پد الكلي تميز مي كند  18

19  

  :مشاهدات و يافته هاي خود را ثبت مي كند
با نبض ري شده به وسيله خود  تفاوت نبض اندازه گي- الف

  گيري شده توسط دستگاه  اندازه
با وضعيت باليني بيمار مقايسه و در SO2 ميزان مقايسه  -ب

  .چارت مربوطه ثبت مي كند
  .SO2اطالع به پزشك در صورت غير طبيعي بودن ميزان  - پ
   تغييرات ايجاد شده در بيمار -ت
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 :                                                             تاريخ:                                  ارستاننام مركز آموزشي درماني يا بيم

          :                                                         شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

    تجويز اكسيژن با كانوالي بيني :نوع فعاليت
سي يا قلبي باشد يا افزايش عمل متابوليسم هاي تنف  بيماري نياز به اكسيژن تراپي دارد كه دچار اورژانس:مقدمه

  . شود  يا تب باال ديده ميها  زخم ر زمان وارد شدن تروما،داشته باشد كه افزايش متابوليسم د
   :اهداف

   . اكسيژن رساني به روش ساده و ايمن به بيمار مبتال به هيپوكسي-1
  .ترين و راحت ترين وضعيت  اكسيژن رساني به بيمار به آسان-2

  . اكسيژن رساني براي بيماراني كه نياز به حجم و سرعت كم اكسيژن دارند-3
   .يا صحبت كردن مي باشنداني كه قادر به خوردن، آشاميدن  اكسيژن رساني در بيمار-4
  . اكسيژن رساني در افرادي كه تحرك كافي داشته و نياز به بستري در بيمارستان ندارند-5

  :مورد نيازوسايل 
  كانكشن - ) كانوالي بيني(  وسيلة  رساندن اكسيژن -   آب مقطر غيراستريل -   مخزن آب مقطر -  فلومتر - ژن منبع اكسي

  در اندازه هاي مختلف 
   بهيار،كاردان هوشبري پرستار،: عامل انجام كار

  
                                                     مراحل انجام كار  رديف

  . مي آموزدايل اكسيژن رساني را نحوه كار با وس  1
 .مي كندخروجي اكسيژن را جهت اطمينان از وجود جريان مناسب بررسي  2

 . مي كنددستور پزشك مبني بر اكسيژن رساني را بررسي  3

  . ديمي شودست هاي خود را   4
).كند  فرق ميستيتي كه راه هوايي بيمارباز اوضعيت اورژانس با وضع (مي كندوضعيت بيمار را بررسي  5

6 
 كه چرا به مي كند و مراحل پروسيجر را به وي توضيح داده و بيان مي كندبا بيمار ارتباط برقرار 

 . اكسيژن نياز دارد

 . مي كنداتاق بيمار را از نظر امنيت در زمان اكسيژن رساني بررسي  7

 . مي كنددر صورت لزوم دو شاخه وسايل برقي را از پريز خارج  8

 . مي كندتابلوي كشيدن سيگار ممنوع را در اتاق بيمار نصب  9

10 
مي كنند وسايل مولد جرقه  را از اتاق خارج  ها و بيماراني كه از چادر اكسيژن استفاده مي  درمورد بچه

 .  كند

 . مي كند را باالي تخت بيمار و در پشت در اتاق وي نصب  »در حال اكسيژن گرفتن« تابلو  11

12 
 كه انحناي آن مي شود و مطمئن مي كندهاي كانوال را در سوراخ هاي بيني بيمار وارد  كچنگ

 .باشد هاي بيني بيمار مي متناسب با سوراخ
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 .مي كندهاي كانوال را از پشت گوش ها به پايين و زير چانه آورده و محكم  لوله  13

 .مي كند دستور داده شده باز  پيچ اكسيژن را به اندازة 14

 ).تعداد و نوع تنفس ( مي كندحين اكسيژن تراپي بيمار را بررسي  15

16  ABG در صورت نياز و صالحديد پزشك . مي كند بيمار را چكABG شودمي  كنترل.  
  .مي كندبيمار را به تنفس از راه بيني با دهان بسته تشويق   17

18  

  :مي كندهاي خود را ثبت  مشاهدات و يافته
  يخ دريافت اكسيژن الف ـ زمان و تار
  .است  اكسيژن رساني استفاده كرده اي كه جهت  ب ـ نوع وسيله

صداهاي تنفسي بيمار و   مشكالت تنفسي،  رنگ پوست، عاليم حياتي بيمار، ج ـ ميزان جريان اكسيژن، 
  پاسخ هاي قبل و بعد از درمان 

  ني در پاسخ به اكسيژن رسانيد ـ زمان و تاريخ پايان اكسيژن تراپي و تغييرات گازهاي خون شريا
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                    شيفت:                                                            نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

   ماسك ساده صورت به بيمار  ا رساندن اكسيژن ب:نوع فعاليت
   :هدف

  به بيمار دچار هيپوكسي% 40- ٪60رساندن اكسيژن به ميزان 
  :مورد نيازوسايل 

ماسك ساده ( فلومتر ـ مخزن آب مقطرـ آب مقطر غيراستريل ـ وسيله رساندن اكسيژن  منبع اكسيژن ـ 
   پدهاي گازي–) صورت

  ريكاردان هوشب-  بهيار-پرستار: عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        . نحوه كار با وسايل اكسيژن رساني را مي آموزد  1

خروجي اكسيژن را جهت اطمينان از وجود جريان مناسب بررسي   2
 .مي كند

      

       . دستور پزشك مبني بر اكسيژن رساني را بررسي مي كند  3
        .  مي شوددست هاي خود را  4

وضعيت اورژانس با وضعيتي (يمار را بررسي مي كند وضعيت ب  5
 ).كند كه راه هوايي بيمارباز است فرق مي

      

با بيمار ارتباط برقرار مي كند و مراحل كار را به وي توضيح داده   6
 . و بيان مي كند كه چرا به اكسيژن نياز دارد

      

ي در زمان اكسيژن رساني بررسي اتاق بيمار را از نظر ايمن  7
 . كند مي

      

       . در صورت لزوم دو شاخه وسايل برقي را از پريز خارج مي كند  8
       .  را در اتاق بيمار نصب مي كند»كشيدن سيگار ممنوع«تابلوي   9

 ب درروي را باالي تخت بيمار و »در حال اكسيژن گرفتن« يتابلو  10
 .اتاق وي نصب مي كند

      

       .ي كنداندازه مناسب ماسك را انتخاب م  11
       .ماسك را باالي بيني، دهان و چانه بيمار قرار مي دهد  12
       .باند قابل انعطاف را روي پل بيني بيمار محكم مي كند  13
        .باند كشي را دور سر بيمار قرار مي دهد  14

براي افراد مسن يا بسيار الغر اندام، باالي گونه بيمار پدهاي گازي   15
 .هددر ماسك قرار مي د

      



استانداردهاي خدمات پرستاريچك لبست 

 
350

پيچ اكسيژن را )  ليتر در دقيقه 6-8  معموالً( به مقدار مورد نياز   16
  ).ABGبسته به دستور پزشك و جواب( باز مي كند 

      

       .واكنش بيمار را به اكسيژن تراپي بررسي مي كند  17

به بيمار آموزش مي دهد كه به جز موارد غذا  خوردن ، تميز   18
 . ماسك را برندارد  خلط،كردن بيني يا خارج كردن

      

به بيمار و اطرافيان آموزش مي دهد كه از سيگار كشيدن امتناع   19
 .ورزند

      

در زمان غذا خوردن طبق نظر پزشك معالج از كانوالي بيني   20
 .استفاده مي كند

      

       .  بيمار را كنترل مي كندABGدر صورت نياز و صالحديد پزشك،   21
       . يمار را چك مي كندعاليم حياتي ب  22

23  

  : هاي خود را ثبت مي كند مشاهدات و يافته
  الف ـ تاريخ و زمان شروع اكسيژن تراپي 

  د رسان ه با آن به بيمار اكسيژن مياي ك سيله ب ـ نوع و
 رنگ پوست،   عاليم حياتي بيمار، ج ـ ميزان جريان اكسيژن ،
  واكنش ها و صداهاي تنفسي 

 و اقدامات ABGقطع اكسيژن رساني و تفسير د ـ تاريخ و زمان 
 انجام شده 
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                       شيفت:                                         نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  اكسيژن رساني از طريق ماسك ونچوري:يتنوع فعال
    :هدف

 COPDتجويز دقيق اكسيژن در بيماران 
  : مورد نيازوسايل 

 مخزن اكـسيژن  – آداپتورهاي ونچوري -) ماسك مطابق با بيمار انتخاب مي شود اندازه( ماسك ونچوري  
   رابط اكسيژن –) مركزي با سيلندر ( 

   پرستار:عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  انجام كارمراحل  رديف
       .كند ستفاده بيمار از ونچوري كنترل ميدستور پزشك را مبني بر ا  1
      .دهد ه و مراحل انجام كار را توضيح ميبا بيمار ارتباط برقرار كرد  2

مزاياي استفاده اين نوع ماسك را جهت پذيرش بهتر بيمار، برايش توضيح              3
 .مي دهد

      

ابق با دستور پزشك و ميزان اكسيژني كه فـرد بايـد بگيـرد              آداپتور را مط    4
  .انتخاب مي كند

      

       .ماسك را از طريق خرطومي مربوط به آداپتور وصل  مي كند  5

ماسك ونچوري كامل شده را از طريق انتهاي آداپتور بـه سـوند اكـسيژن                 6
 .متصل مي كند

      

       .ندميزان اكسيژن را مطابق با آداپتور تنظيم مي ك  7

ماسك ونچوري را روي صورت بيمار در ناحيـه بينـي و دهـان و                 8
 .چانه قرار داده و كش آن را پشت سر بيمار مي اندازد

      

براي مدتي نزد بيمار مانده و وضعيت تنفسي و قـدرت تحملـش را                9
 .نسبت به ماسك بررسي مي كند

      

        .، بيمار را كنترل مي كندABGدر صورت نياز   10

11  

  :تمامي مراحل انجام كار را در گزارش ثبت مي كند
   نوع ونچوري استفاده شده–الف 
   تاريخ و زمان استفاده از ونچوري-ب
  تحمل بيمار نسبت به استفاده از ماسك ونچوري-پ

      

  
  
  
  



استانداردهاي خدمات پرستاريچك لبست 

 
352

                                             :                 تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                                                   :             نام عامل انجام كار

 T- piece اكسيژن رساني از طريق :نوع فعاليت

  :اهداف
  . تجويز اكسيژن در بيماراني كه لوله تراشه يا تراكئوستومي دارند-1
  .   مي كند يالتورازي بيمار از دستگاه ونتهنگامي كه اقدام به جداس استفاده -2

  :مورد نيازوسايل 
 –) شكل، آداپتور ونچوري، لوله خرطومي نسبت به سن بيمار، رابط اكسيژن T قطعه (  استاندارد T- piece ست كامل

  )  كانكشن لوله تراشه - سيلندر يا مركزي(مخزن اكسيژن 
  كاردان هوشبري- پرستار:عامل انجام كار

  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

و ميـزان اكـسيژن    T- piece دستور پزشك را مبني بر استفاده از  1
 .كنترل مي كند

      

را شرح T- piece با بيمار ارتباط برقرار كرده و داليل استفاده از   2
 .مي دهد

      

       .دست هاي خود را مي شويد  3

4  
هـم متـصل    هرا مطابق با دستور العمل استفاده ب T- piece قطعات

وده و انتهاي آن از قسمت آداپتور ونچوري را به رابط اكـسيژن             نم
  .متصل مي كند

      

5  
پس از كامل شدن، اگر بيمار لولـه تراشـه دارد از طريـق كانكـشن                

 شـكل بـه لولـه    T  را از قسمت وسط قطعـه T- pieceلوله تراشه، 
 .تراشه وصل مي كند

      

 -T شكل Tطعهچنانچه بيمار تراكئوستومي دارد، از قسمت وسط ق  6

pieceرا به تراكئوستومي وصل مي كند . 

      

       .ميزان اكسيژن را مطابق دستور تنظيم مي كند  7

انتهاي لولـه خرطـومي كـه بـه اكـسيژن       ( T- piece بخش بازدمي  8
 .را هميشه باز مي گذارد) وصل نمي باشد

      

را تثبيت مي كند كه سبب كـشيدگي لولـه ي   T- piece به گونه اي   9
 .داخل تراشه و تراكئوستومي نشده و خراش پوستي ايجاد نكند

      

تمامي مراحـل انجـام كـار، داليـل آن و واكـنش هـاي بيمـار را در                     10
 .گزارش ثبت مي كند
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                      :                                        تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                            :                                    نام عامل انجام كار
  ه گذاري داخل تراشه كمك در لول :عنوان فعاليت

گذاري داخل تراشه شامل وارد نمودن يك كاتتر خميده از طريق حلق به تراشه جهت كنترل راه   لوله:مقدمه
  . باشد هوايي در هنگام استفاده از ونتيالسيون مكانيكي بيمار مي

   : اهداف
   داشتن يك راه هوايي مطمئن و انجام تهويه مكانيكي– 1
   حفظ راه هوايي در بيماراني كه خود نمي توانند راه هوايي را باز نگه دارند -2
  براي تهويه و ساكشن كردن آسان ترشحات ريه دسترسي مستقيم به ريه ها –3
 بيمار  جهت جذب سريع از راه ريه ها به اورژانسييك سري داروها  فراهم نمودن امكان استفاده از -4

  .براي شرايطي كه دسترسي اورژانسي به وريدهاي محيطي و مركزي ممكن نباشد
  : وسايل مورد نياز

 الرنگو سكوپ - دستكش استريل - گوشي پزشكي - سي سي 10 سرنگ -لوله تراشه در اندازه مناسب
 داروهاي كاهش دهنده -حس كننده   اسپري بي- آرام بخش -ف ها با اندازه مختل دار با دسته و تيغه المپ

 دستكش يك -يكانت محلول در آب   ژل لوبر- ميز باال سرتخت بيمار –ترشحات مخاطي در صورت نياز 
 - ساكشن و تجهيزات ساكشن - ايروي در اندازه مناسب - شيلد صورت – عينك محافظ -بار مصرف 

 باند جهت فيكس كردن لوله - استريل رسيور – آب مقطر  -پنس مگيل   -ت ل استي- گاز استريل-منبع اكسيژن 
 آمبوبگ با ماسك مربوطه – لوله تراشه اندازه رابط مخصوص لوله تراشه متناسب با – چند قطعه گاز –تراشه 

  و رابط اكسيژن
  )هوشي پرستار بي-پرستار آموزش ديده(   واجد شرايط پرستار:عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  حل انجام كارمرا رديف

ي بر لوله گذاري در پرونده نبايط غير اورژانس دستور پزشك را مدر شر  1
  .بررسي مي كند

      

        . وسايل مورد نياز را آماده مي كند  2
       .وسايل را به ترتيب ضرورت استفاده مي چيند  3
       . مي كندالرنگوسكوپ و كاف لوله تراشه را از نظر سالم بودن بررسي  4

در صورت هوشيار بودن بيمار با وي ارتباط برقرار مي كند و   5
  . مراحل انجام كار را به وي توضيح مي دهد

      

به بيمار مي گويد كه با كار گذاشتن لوله تراشه قادر به صحبت   6
 . باشد كردن نمي
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 در ورت دادن آب دهان احتمال استفراغ رابه بيمار توضيح مي دهد كه ق  7
 . كند وي كم مي

      

ان لوله تراشه را جابه جا نكند از بيمار مي خواهد كه به هيچ عنو  8
 ). در صورت هوشيار بودن(

      

       . دي شوخود را ميدست هاي   9
       . دستكش استريل مي پوشد  10

11  
هاي ته  كننده حس  دستورات دارويي جهت كاهش ترشحات و بي

جهت بيماران هوشيار كانديد  لوله  (هاي عضالني حلق و شل كننده
 . را اجرا مي كند )گذاري 

      

       . آب استريل را داخل رسيور استريل مي ريزد  12

متر اول لوله داخل تراشه انتخابي را به ژل لوبر يكانت   سانتي5/2  13
 . به روش استريل آغشته مي كند

      

        .بيمار را هيپرونتيله مي كند%  100با اكسيژن    14
      . تعداد تنفس و وضعيت تنفسي بيمار و رنگ وي را بررسي مي كند  15

16  
بيمار را در وضعيت خوابيده به پشت طوري قرار مي دهد كه سر 
وي به حدي به عقب برود كه دهان و حلق و لوله تراشه باز شود 

  ).گذاشتن رول زير گردن بيمار يا رول مخصوص بي هوشي (

      

        . يزات پزشكي محافظتي را مي پوشددستكش و تجه  17

18  
حس كنندة  موضعي مانند  گذاري از راه دهان يك بي جهت لوله

اسپري ليدوكايين به عقب حلق بيمار مي پاشد تا رفلكس تهوع 
  . قراري بيمار كاسته شود از بي كنترل شود و

      

        .  در صورت نياز بيمار را مهار فيزيكي مي كند  19

حس كننده و كم كننده  گذاري از راه بيني از اسپري بي هجهت لول  20
 . ترشحات و شل كننده عضالني به داخل لوله بيني استفاده مي كند

      

در صورت داشتن ترشح قبل از داخل نمودن لوله داخل تراشه ته   21
  . حلق را ساكشن مي كند

      

        .  مي دهد ثانيه انجام30گذاري را در كمتر از  هر تالشي جهت لوله  22

گذاري با مشكل مواجه شد غضروف كريكوييد  در صورتي كه لوله  23
  ).گذاري آسان  جهت كمك به لوله( را فشار مي دهد 

      

24  
 سي سي حداقل هوا را 5  -10رنگ گذاري، با س پس از انجام لوله

د مي كند كه با تهويه بيمار با آمبوبگ از اطراف كاف هوايي به راو
  . نشت نكندداخل دهان 

      

 به باال آمدن قفسه سينه توجه گذاري صحيح جهت اطمينان از لوله  25
  . كند و صداهاي تنفسي در دو طرف قفسه سينه را گوش مي كند مي

      

26  
در صورتي كه صداهاي تنفسي شنيده نشد موقعي كه با آمبوبگ 

ه اتساع معد( مي كند به باالي معده توجه مي كند  بيمار را تهويه 
  ).نشان دهنده ورود لوله به مري مي باشد
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گذاري داخل معده بالفاصله كاف را تخليه و لوله  در صورت لوله  27
  . را خارج مي كند

      

        . به بيمار اكسيژن مي دهد  28
        . لوله گذاري را تكرار مي كند  29

گذاري داخل يك برونش  دو طرف ريه هاي بيمار را از نظر لوله  30
  . ينه مي كندمعا

      

31  
فسه سينه اگر موفق به شنيدن صداهاي تنفسي در هر دو طرف ق

 كاف را تخليه   فوراً  ورود لوله به يك برونش ،نشد، به دليل احتمال
  . و لوله را جا به جا مي كند

      

        .  سانتي متر به خارج مي كشد1-2لوله را   32

گوش مي كند تا ه سينه را صداهاي تنفسي در دو طرف قفس  33
  . گذاري صحيح مي باشد  شود كه لولهمطمئن

      

        . كاف را مجدداً پر مي كند  34

گذاري به بيمار اكسيژن مي دهد  در صورت اطمينان از صحت لوله  35
  . يا وي را به دستگاه ونتيالتور وصل مي كند

      

        . در صورت لزوم ته حلق بيمار را ساكشن مي كند  36
        . ا با باند فيكس مي كندلوله ر  37

جهت جلوگيري از زخم شدن كناره هاي دهان از پدهاي گاز در   38
  .گوشه لب ها استفاده مي كند

      

        .ايروي را در دهان بيمار قرار مي دهد  39
        .  از بيمار مي گيردchest –x-Rayجهت اطمينان يك   40
        ).ري از انسداد لوله تراشهجهت جلوگي (بيمار را به پهلو قرار مي دهد   41
        .ديمي شووسايل را جمع آوري كرده و   42
        . ها را بررسي مي كند مرتباً  صداهاي تنفسي و حركت ريه  43

44  

  : هاي خود را ثبت مي كند مشاهدات و يافته
  الف ـ تاريخ و زمان لوله گذاري

  گذاري مجدد  گذاري يا لوله ب ـ علت لوله
  ي وارد شده به كاف پ ـ مقدار هوا

  گذاري  ت ـ مشكالت و تحمل بيمارنسبت به لوله
  تعداد و نظم تنفس  -ث 
  .ازه لوله تراشه اي كه به كار برده است و اندشماره -ج
  . عددي را كه لوله تراشه روي آن فيكس شده است-خ
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 :                                                                 تاريخ:                              نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                امل انجام كارنام ع

 لوله گذاري داخل تراشه در شرايط اورژانس: نوع فعاليت

    :اهداف
   داشتن يك راه هوايي مطمئن جهت انجام تهويه مكانيكي– 1
  .ه خود نمي توانند راه هوايي را باز نگه دارند حفظ راه هوايي در بيماراني ك-2
  براي تهويه و ساكشن كردن آسان ترشحات ريه دسترسي مستقيم به ريه ها -3
 بيمار  جهت جذب سريع از راه ريه ها بهي اورژانسيك سري داروها  فراهم نمودن امكان استفاده از -4

  .كزي ممكن نباشدبراي شرايطي كه دسترسي اورژانسي به وريدهاي محيطي و مر
  : وسايل مورد نياز

 الرنگو سكوپ - دستكش استريل - گوشي پزشكي - سي سي 10 سرنگ -لوله تراشه در اندازه مناسب
 داروهاي كاهش دهنده -حس كننده   اسپري بي- آرام بخش -ها با اندازه مختلف  دار با دسته و تيغه المپ

 يك  دستكش-يكانت محلول در آب   ژل لوبر-بيمار  ميز باال سرتخت –ترشحات مخاطي در صورت نياز 
 ساكشن و - ايروي در اندازه مناسب - صورت در صورت نياز  شيلد- عينك محافظ -بار مصرف 

 آمبوبگ و - آب مقطر، رسيوراستريل پنس مگيل ، ت،  استيل  گاز استريل،-يژن  منبع اكس-تجهيزات ساكشن 
  )با كاتتر اكسيژن ( ژنه  آمبوبگ اكسي-رابط مخصوص لوله تراشه 

  بيهوشي كاردان – بيهوشي پرستار –پرستار آموزش ديده : عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
       . ادامه مي دهدCPRتا آماده نمودن وسايل مورد نياز توسط همكاران به   1
       .  با آمبوبگ ونتيله مي كند٪100بيمار را با اكسيژن   2
       .باالي سر تخت بيمار مي ايستد  3

4  

ز انگشتان دست راست باز مي كند دهان بيمار را با استفاده ا
انگشت شست باالي دندان هاي فك فوقاني و انگشت اشاره روي (

اين روش اهرم خوبي براي باز ). دندان هاي فك تحتاني قرار گيرد 
  .كردن دهان مي باشد

      

سكوپ را در دست گرفته و تيغه ي با دست چپ دسته ي الرنگو  5
 .آن را به آرامي به طرف راست دهان بيمار هدايت مي كند

      

تيغه را به سمت مركز دهان هدايت مي كند طوري كه زبان بيمار را   6
 .به طرف چپ منتقل كند

      

      لب پايين بيمار را از دندان هاي وي دور مي كند تا از ايجاد تروما   7
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 .تيغه در امان باشدو ضربه به وسيله ي 

تيغه را به طرف جلو آن قدر هدايت مي كند تا اپي گلوت نمايان   8
 .شود

      

هنگامي كه تيغه ي صاف به كار مي برد نوك آن را زير اپي گلوت   9
 .قرار مي دهد

      

هنگامي كه تيغه ي خميده به كار مي برد نوك تيغه را بين قاعده ي   10
 . دهدزبان و اپي گلوت قرار مي

      

11  
تيغه ي الرنگوسكوپ را به طور عمودي براي آشكار شدن تارهاي 

  درجه از خودش45ه صوتي به طرف باال مي كشد، بعد با زاوي
 .دور مي كند

      

       .از فشار تيغه الرنگوسكوپ روي دندان ها پرهيز مي كند  12

13  
 در صورت نياز از همكارش مي خواهد ناحيه ي كريكوئيد را فشار
دهد تا دهانه ي مري بسته و خطر برگشت محتويات معده را به 

 .حداقل برساند

      

در انتوباسيون دهاني، لوله تراشه را در طرف راست دهان بيمار   14
 .قرار مي دهد

      

در انتوباسيون از راه بيني، لوله تراشه را از داخل بيني به طرف حلق   15
 .هدايت مي كند

      

گيل جهت هدايت لوله تراشه از ميان تارهاي سپس از فورسپس م  16
  .صوتي استفاده مي كند

      

 ثانيه 30در هر بار تالش جهت لوله گذاري روش كار را بيشتر از   17
  .ادامه نمي دهد

      

        .بين تالش ها جهت لوله گذاري بيمار، با اكسيژن ونتيله مي كند  18

19  
 نموده و تهويه را آغاز براي تأئيد صحت لوله گذاري آن را به بگ وصل

قرينه بودن سمع و حركت قفسه ي سينه نمايانگر صحت ( مي كند 
  ).قرارگيري لوله مي باشد 

      

20  
مناسب و كافي از هوا پر مي كند كاف لوله تراشه را به ميزان 

مقدار هواي تزريق شده به داخل كاف آن قدر باشد كه تهويه با (
  ).شه نشت نكند فشار مثبت هوا از كنار لوله ترا

      

21  

 سانتي متر محل كارينا 2نوك لوله تراشه را حدوداً در فاصله ي 
 روي لوله تراشه 23 -24با اين كار در آقايان اعداد ( ثابت مي كند 

 روي لوله تراشه در مقابل دندان ها 22 -23و در خانم ها اعداد 
  ).قرار مي گيرد
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22  
ح، لوله را با باند و يا چسب يا پس از اطمينان از لوله گذاري صحي

فيكساتور مخصوص به اطراف دهان بيمار فيكس مي كند و انتهاي 
  .آن را براي كنترل جا به جايي عالمت مي زند

      

 100بالفاصله پس از لوله گذاري، بيمار را مجدداً با اكسيژن   23
  .درصد تهويه مي كند

      

        .ح منتقل مي كندوسايل را جمع آوري مي كند و به روش صحي  24

بيمار را تا دسترسي به امكانات مراقبت هاي ويژه از نظر تهويه   25
  .گردش خون حمايت مي كند

      

26  

  :كليه مشاهدات و يافته هاي خود را ثبت مي كند
 عددي كه – اندازه لوله – تاريخ و زمان لوله گذاري –الف 
  .تراشه روي آن فيكس شده است لوله
  اسيون لوله گذاري يا لوله گذاري مجدد علت و انديك-ب
   مقدار هواي وارد شده به كاف-پ
   مشكالت و تحمل بيمار نسبت به پروسيجر-ت
   تعداد نبض و تنفس و فشار خون بيمار-ث
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                                              :                تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان
:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش

  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                                                    :            نام عامل انجام كار
 اتصال بيمار به دستگاه ونتيالتور: نوع فعاليت

   :اهداف
   پيشگيري از صدمات جدي به ارگان هاي حياتي بيمار به علت عدم توانايي در تنفس-1
  و يا طوالني مدت دادن تنفس مصنوعي به مددجو به صورت موقت-2
   حفظ ثبات حيات بيمار -3

  :مورد نيازوسايل 
ژل  - منبع اكسيژن  - دستكش – ونتيالتور مكانيكي - ساكشن و ملزومات آن - گوشي پزشكي -آمبوبگ 
  لوله هاي هوايي رابط - )رابط سوند ساكشن (كانكشن با شماره مناسب  - لوبريكنت

  وول بيهوشيمس -پرستار واجد شرايط: عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
       .دستور العمل استفاده از ونتيالتور را مطالعه مي كند  1

        .ونتيالتور را به منبع اكسيژن وصل مي كند  2

بسته به نوع ونتيالتور مطمئن مي شود ( ونتيالتور را روشن مي كند   3
 ).كه دستگاه كاليبر شده است

      

 هاي هوايي را بررسي كرده و از سالم بودن آن ها اطمينان لوله  4
 .حاصل مي كند

      

        .محفظه ي رطوبت ساز را با آب مقطر استريل تا خط مربوطه پر مي كند  5

       .لوله رابط را به كانكشن لوله داخل تراشه وصل مي كند  6

7  Modدستگاه را طبق دستور انتخاب مي كند .        

8  
 را Tidal volume  مدهاي فشاري استفاده مي شود  در صورتي كه

زان فشار را طبق دستور انتخاب مي. طبق دستور انتخاب مي كند
  ).بسته به نوع مد فشاري ( كند  مي

      

       . تنفسي دستگاه را طبق دستور تنظيم مي كندميزان  9

10  Fio2دستگاه را طبق دستور تنظيم مي كند .        

11  Triggerا در صورت لزوم تنظيم مي كند دستگاه ر.        

        .محدوده آالرم هاي دستگاه را تنظيم مي كند  12

13   ABGرا طبق دستور كنترل مي كند.        

        . را پس از دريافت به پزشك اطالع مي دهدABGتغييرات   14

        . را در فلوچارت ثبت مي كندABGنتايج   15
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بق دستور پزشك داروهاي چنان چه بيماري نياز به مسكن دارد ط  16
  . بيمار را تزريق مي كند

      

17  

  :مشاهدات و يافته هاي خود را ثبت مي كند
   روي دستگاه مد و پارامترهاي تنظيم شده- لفا

 ABG نتايج اوليه - ب
   عكس العمل هاي بيمار در طي اتصال به دستگاه- پ

   مقدار و نوع داروهاي مسكن–ت 
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

                                        :                           شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  ساكشن داخل تراشه در بيماران اينتوبه متصل به دستگاه تهويه مصنوعي :نوع فعاليت
  : اهداف

 لوله تراكياستومي و از راه   بيني ، استوماي تراشه، خارج كردن ترشحات تراشه يا برونش از راه دهان ،-1
  )لوله داخل تراشه  (ETTلوله داخل تراشه 

 كمك به خروج ترشحات تراشه و برونش و در نتيجه پيشگيري از ابتال به پنوموني و عفونت هاي -2
 تنفسي 

  فسي بيمار و رفع هيپوكسي در اثر ايجاد سرفه ناشي از ساكشن كردن بهبود وضعيت تن-3
   انجام نمونه برداري از خلط داخل تراشه و برونش جهت آزمايش-4

  :مورد نيازوسايل 
 دستكش - ساكشن با شماره مناسب  كاتتر - لوله كانكشن- ساكشن ديواري يا پرتابل -منبع اكسيژن 

 - ) اي  جهت ساكشن بيني تراشه(  ژل نرم كننده حالل در آب - يل  محلول استر- استريل و يك بار مصرف
   پالس اكسي متر–سرنگ 

  كاردان هوشبري-پرستار واجد شرايط: عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        . دستور پزشك را مبني بر ساكشن كردن بيمار بررسي مي كند  1
       . را انتخاب مي كندكاتتر ساكشن با اندازه مناسب  2

دستگاه ساكشن را باالي سر بيمار به حالت آماده به كار قرار مي   3
 . دهد

      

        . كانكشن مناسب را به لوله جمع كنندة  ساكشن وصل مي كند  4
       . روي نرمال سالين يا آب مقطر بر چسب و تاريخ  مي زند  5

و مراحل انجام ) مكاندر صورت ا( با بيمار ارتباط برقرار مي كند   6
 . كار را به وي توضيح مي دهد

      

7  
 صداهاي تنفسي و  قبل از شروع ساكشن كردن، عاليم حياتي ،
هاي  اي براي بررسي تظاهرات عمومي بيمار را بررسي مي كند تا پايه

 . حين ساكشن كردن باشد

      

        .  مي كندبيمار را بررسي O2 Sat سطحABGدر صورت وجود جواب   8
       . توانايي بيمار در سرفه و تنفس عميق را بررسي مي كند  9
       .دي مي شودست هايش را  10

وسايل را با توجه به نياز با استفاده از آن ها آماده كرده و   11
 .چيند مي
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12  
به بيمار توضيح مي دهد كه در اثر ساكشن ممكن است به سرفه و 

در اين صورت به خروج يا تهوع بيفتد كه نگران نباشد زيرا 
 .ترشحات كمك مي شود

      

       .پروپ پالس اكسي متر را به انگشت بيمار وصل مي كند  13

به طور خالصه علت اين ساكشن را  اگر بيمار قبالً  ساكشن شده است،   14
 . توضيح مي دهد

      

15  
در طول انجام پروسيجر به منظور كاستن هيجان بيمار، ايجاد 

صرف اكسيژن به بيمار قوت قلب و اطمينان آرامش و كاهش م
 . خاطر مي دهد

      

        . تجهيزات را آماده مي كند  16

تا زماني كه مورد نياز است بيمار را به وضعيت نيمه نشسته قرار   17
  . مي دهد

      

        . سر نرمال سالين يا آب مقطر را باز مي كند  18
        . پاكت حاوي محلول استريل را باز مي كند  19
        . با استفاده از روش استريل دستكش محافظ كاتتر ساكشن را باز مي كند  20
        . دستكش استريل مي پوشد  21
        .از عينك محافظ و شيلد صورت استفاده مي كند  22

در صورت لزوم به دست غيرغالب خود دستكش غيراستريل  و به   23
  .ت غالب خود دستكش استريل مي پوشانددس

      

با استفاده از دست غيرغالب خود نرمال سالين يا آب مقطر   24
  . استريل به داخل ظرف مي ريزد

      

26  
مقدار كمي از ژل لوبر يكانت را با استفاده از دست غيرغالب خود 

در ساكشن از راه بيني ، كانال بيني (در محيط استريل مي گذارد 
  ).كند را نرم مي

      

 استريل، يك پارچه استريل در صورت لزوم جهت حفظ محيط  27
  . روي سينه بيمار پهن مي كند

      

خود كاتتر را از داخل پوشش ) استريل( با استفاده از دست غالب    28
  . خود خارج مي كند

      

        . مراقب است كه با سطح يا شيئي غيراستريل تماس پيدا نكند  29
        . با استفاده از دست ديگر رابط لوله را وصل مي كند  30
        . كاتتر را به لوله وصل مي كند  31

32  

 فشار ساكشن را در حد مجاز  با استفاده از دست غيرغالب خود،
فشار ) (   ميلي متر جيوه 80-120 بين  معموالً( تنظيم مي كند 

شود بلكه ممكن است باعث  باالتر باعث كنده شدن ترشحات نمي
  ).  تروماتيك شود زخم

      

        .  با دست مسدود مي كندلوله ساكشن را  33
        . نوك كاتتر را در محلول نرمال سالين تميز مي كند  34
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جهت اطمينان از مكش ساكشن، مقدار كمي محلول را ساكشن مي   35
  .كند

      

يكانت   سوند را به ژل لوبر  جهت ساكشن تراشه از راه بيني،  36
  . آغشته مي كند

      

37  
در صورت نياز در . شويق مي كند تنفس عميق ت3- 6بيمار را به 

طول زمان ساكشن كردن با گذاشتن كانوالي بيني اكسيژن به 
  ). در بيماران هوشيار( بيمار مي دهد 

      

 با آمبوبگ يا مد مشابه آن  اگر بيمار به صورت مكانيكي ونتيله مي شود ،  38
  . در دستگاه ونتيالتور به بيمار اكسيژن  صددر صد مي دهد

      

ت استفاده از آمبوبگ و هيپرونتيله كردن بيمار ميزان فلومتر جه  39
  . تنظيم مي كند  ليتر در دقيقه15اكسيژن را روي  

      

 تنفس به او مي 3-6بيمار را از ونتيالتور جدامي كند و با آمبوبگ   40
  ). در بيماران غير هوشيار( دهد 

      

ه استفاده  از  باشد، نياز بPEEPدر صورتي كه بيمار وابسته به   41
  . را بررسي مي كندPEEPآمبوبگ با دريچه 

      

 ابتدا  براي رساندن اكسيژن با درصد باال با استفاده از ونتيالتور،  42
  .  و قوانين آن و نياز بيمار توجه مي كندTV و FIO2به 

      

 6 تا 3  يا به صورت دستي Sigh همراه با استفاده از مد  سپس ،  43
 . تنفس مي دهد

      

بيمار را  زماني كه   مي دهد،ا نيروي كمكي پروسيجر را انجاماگر ب  44
  . اكسيژن مي دهدمي كند همكارش ساكشن 

      

 نوك بيني بيمار را باال مي كشد  با استفاده از دست غيرغالب خود،  45
  . تا كانال خروجي باز شود

      

        . كاتتر را به داخل سوراخ بيني بيمار وارد مي كند  46
        . طول كاتتر را دور انگشتان خود مي پيچد  47

 كاتتر را هر چقدر ممكن است  باشد، همان طور كه سر بيمار به عقب مي  48
  . داخل مي برد

      

49  
اگر در اثر عبور كاتتر از ميان حلق، بيمار به سرفه افتاد مختصري 
كاتتر را بيرون مي كشد و دوباره در حالي كه سر بيمار به عقب 

  .ست وارد كردن كاتتر را ادامه مي دهدا

      

50  
با (  به طور متناوب ساكشن مي كند  پس از وارد كردن كاتتر ،

استفاده از دست غيرغالب و غيراستريل خود دريچة  كنترل را باز  
  ). و بسته مي كند 

      

        .كاتتر را در دست غالب خود دور چهار انگشت مي پيچد  51
        .  ثانيه طول نمي كشد10يش از هر بار ساكشن، ب  52

در صورت امكان اكسيژن را با وصل مجدد منبع اكسيژن به ونتيالتور از   53
  .سر مي گيرد
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اي قبل از  بيمار را بررسي مي كند و اجازه مي دهد چند دقيقه  54
  . ساكشن بعدي استراحت كند

      

55  
ستراحت ساكشن كردن را زمان بندي مي كند و پايان هر دوره ا

جر و عدم وجود مشكل را در نظر تحمل بيمار نسبت به پروسي
  . گيرد مي

      

 در بين هر بار ساكشن كردن بيمار را به  جهت خروج ترشحات،  56
  . سرفه كردن تشويق مي كند

      

        . ترشحات را مشاهده مي كند  57

اي با مكش   كاتتر را به صورت دوره ترشحات اگر غليظ هستند،  58
  . اري محلول سالين به وسيله ساكشن  تميز مي كندمقد

      

  وقتي كه خلط حاوي خون باشد براي بررسي علت خونريزي،  59
  .توجه مي كند كه آيا لخته است يا مخلوط شده است

      

 به نوع آن توجه  اگر در مانيتورينگ اختالل ريتم قلب مشاهده شد،  60
  .نتيله مي كند و ساكشن را متوقف و بيمار را و مي كند،

      

61  

، به بيمار اكسيژن صد در صد مي دهد  پس از اتمام ساكشن كردن
 بيمار را روي ونتيالتور مي برد يا  و وي را هايپراكسيژنه مي كند ،

 توضيح داده شده   ونتيالتور كه قبالsighًآمبوبگ مي زند يا با مد 
  .بيمار را هايپراكسيژنه مي كند

      

62  FIO2ند و در بيماران ونتيله را مي خواFio2 و   TV را تنظيم  
  .كند مي

      

هاي هواي تحتاني اگر نياز باشد راه هاي  پس از ساكشن  راه  63
  .هوايي فوقاني را ساكشن مي كند

      

كاتتر و دستكش  استريل را قبل از ساكشن كردن مجدد راه هوايي   64
  .تحتاني عوض مي كند

      

تفاده شده را داخل كيسه زباله اسدستكش استريل و كاتتر   65
  .اندازد مي

      

لوله كانكشن را با آسپيره كردن محلول سالين يا آب مقطر به   66
  .داخل آن تميز مي كند

      

هاي رابط آن را طبق مقررات داخلي  وسايل ساكشن و لوله  67
  .آوري مي كند جمع

      

        .دستانش را مي شود  68

رسي موثر بودن روش ساكشن در هر هاي بيمار را جهت بر ريه  69
  .دو طرف معاينه مي كند

      

        .عاليم حياتي بيمار را كنترل مي كند  70
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                                                      شيفت:          نام بخش
  :نظام پرستاري ارزشيابامضاء و مهر :                                                                نام عامل انجام كار
  مراقبت و ساكشن تراكئوستومي   : عنوان فعاليت

  :هدف 
  حفظ راه هوايي و جلوگيري از انسداد راه هوايي 

  :وسايل مورد نياز
  مخزن اكسيژن و وسايل تجويز اكسيژن ـ -لوله رابط ساكشن تراكئوستومي  ساكشن پرتابل يا ديواري ـ

اي ـ برس تميزكننده ـ  نرمال سالين ـ آب مقطرـ اپليكاتور با سرپنبه  ـگان ـ دستكش تميزـ دستكش استريل
   سانتي متر يا پانسمان تراكئوستومي10 ×10گاز استريل 

  كاردان هوشبري-پرستار : عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

 روش را شرح داده و وضعيت مناسب به  بيمار را آماده مي كند،  1
  .مار مي دهدبي

      

2  
باد (تنفس بيمار و نياز به مراقبت از تراكئوستومي را بررسي مي كند 

ـ مراقبت   تعويض پانسمان   ساكشن كردن ، ، شدن يا خالي بودن كاف
  ).از نواحي اطراف سوراخ يا تميز كردن كانوالي داخلي

      

        . دست ها را مي شويد و وسايل را آماده مي كند  3
        .ريل را باز نموده و در دسترس قرار مي دهداست ست  4
        . يك كاتتراستريل ساكشن را باز مي كند  5
        . متر جيوه قرارمي دهد   ميلي80-120ساكشن را روشن مي كند و بين   6

دستكش تميز به دست غيرغالب و دستكش استريل را به دست غالب   7
  . مي پوشاند

      

هاي   دست استريل كنترل نموده و لولهكاتتر استريل ساكشن را با  8
  . رابط را با دست تميز وصل مي كند

      

جهت چك كردن ( مقدار كمي سالين را توسط كاتتر ساكشن مي كشد   9
  ).كاركرد ساكشن

      

از بيمار مي خواهد چند تنفس عميق انجام دهد و بيمار را هيپرونتيله   10
  .مي كند

      

 كاتتر ساكشن را تا زماني كه  ريعاً س بدون روشن كردن ساكشن،  11
  . مقاومت حس شود وارد نموده و به آرامي به عقب مي كشد

      

12  
بيمار را تشويق به سرفه مي كند، درحالي كه از ساكشن متناوب با 

 كاتتر را   مي كند،واكيوم استفادهفشار انگشت شست به روي دريچه 
  . به ماليمت بيرون كشيده و مي چرخاند
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        . ثانيه طول نمي كشد8 - 10از لحظه ورود تا خروج كاتتر بيش از   13
        .در فواصل ساكشن كاتتر را با نرمال سالين مي شويد  14

ار  بار در حالي كه وضعيت تنفس بيم3 تا 2ساكشن را برحسب نياز   15
  . تكرار مي كند ،را كنترل كرده است

      

  ) تراكئوستومي فلزي (تميز كردن كانوالي داخلي تراكئوستومي 
        . پس از پايان ساكشن از اكسيژن استفاده مي كند  16

17  
 كانوالي داخلي را باز كرده و آن را در جهت  دستكش تميز پوشيده،

خميدگي خارج مي كند و كانوالي داخلي را در پر اكسيد هيدروژن 
  . قرار مي دهد

      

با برس و پراكسيد  كانوال را   سريعاً دستكش استريل پوشيده،  18
  . هيدروژن تميزمي كند

      

 تكان مي دهد تا   وند مي ككشيكانوال را با نرمال سالين استريل آب  19
  .آب اضافي آن بريزد

      

        . كانوالي تميز شده را سرجاي خود قرار مي دهد  20

ه و از نظر ايمني آن را كنترل كانوالي داخلي را در جاي خود بست  21
  . كند مي

      

  مراقبت از نواحي اطراف استوما

در صورت جديد بودن تراكئوستومي از دستكش ( دستكش مي پوشد   22
  . و پانسمان كثيف تراكئوستومي را برمي دارد) استريل استفاده مي كند 

      

23  
اي و يا سواب گاز براي تميز  از نرمال سالين واپليكاتورهاي سرپنبه

وستومي استفاده نموده و از داخل كردن لبة  خارج و استوماي تراكئ
  . به خارج مي شويد

      

        . ناحيه تميز شده را خشك مي كند  24

25  
نوار تراكئوستومي را از يك سمت لبة خارجي تراكئوستومي وارد 

از پيچ . كرده، هر دو انتهاي بند را از دور گردن بيمار عبور مي دهد
  . خوردگي نوار جلوگيري مي كند

      

را از پشت گردن بيمار به طرف قسمت ديگر لبة  خارجي كشيده نوار   26
  .  گره جديد را در طرف مخالف گره قبلي مي زند ،

      

  توسط قرار دادن يك يا دو انگشت زير بند در ناحيه خميدگي گردن،  27
  . از سفت نبودن بيش از حد بند اطمينان حاصل مي كند

      

        .ندانتهاهاي بند را دوباره گره مي ز  28

29  
متر استريل و يا پانسمان آماده تراكئوستومي   سانتي10×10يك گاز 

را از زير تراكئوستومي رد مي كند به صورتي كه در اطراف آن 
  . فيكس شود

      

وسايل كثيف و استفاده شده را به نحو مقتضي دور ريخته   30
  . ها را مي شويد ها را در آورده و دست دستكش

      

        . ي و تنفسي بيمار را بررسي مي كندوضعيت قلب  31
        . بيمار را به وضعيت اوليه برمي گرداند  32
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                                     شيفت:                           نام بخش
  :يابامضاء و مهر نظام پرستاري ارزش:                                                                نام عامل انجام كار
  .  مراقبت از بيماري كه تحت عمل جراحي رزكسيون آناستوموز تراشه قرار گرفته است:عنوان فعاليت 

   :اهداف 
  جلوگيري از عوارض بعد از عمل و ايجاد راحتي براي بيمار -1
   ترميم تراشه در بيماراني كه تنگي تراشه داشته اند-2

   :مورد نيازوسايل 
   بخور سرد–ست پانسمان 

   پرستار : انجام كار عامل
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

با بيمار ارتباط برقرار مي كند و اهميت موارد مراقبتي را براي وي   1
  .توضيح مي دهد

      

و گردن را تا يك هفته بعد از  از بيمار مي خواهد كه پوزيشن سر  2
  .عمل حفظ كند

      

 به صورت متناوب استفاده از بخور سرد براي راحتي تنفس بيمار  3
  .مي كند

      

 بيمار را تشويق به  به جهت جلوگيري از عفونت و تجمع خلط ،  4
  .سرفه مي كند

      

        .ناحيه عمل را از نظر ورم كنترل مي كند  5
       . ناحيه عمل  را از نظر آمفيزم و عفونت مورد بررسي قرار مي دهد  6

 آسيب به تارهاي صوتي وضعيت صوت و صداي بيمار را از نظر  7
  . بعد از عمل مورد بررسي قرار مي دهد

      

        .وضعيت تنفسي بيمار را به صورت دقيق كنترل مي كند  8

 شكايات بيمار را  به دليل اشكال در برقراري ارتباط بنا به نوع عمل،  9
  .جدي مي گيرد

      

را به پزشك معالج  جراح اطالع هر گونه عوارض غيرطبيعي   10
  .دهد مي

      

 طبق استاندارد آن را تعويض  ،در صورت آلوده بودن پانسمان  11
  ).شود روز دوم عمل پانسمان برداشته مي( كند  مي

      

12  

  :كليه مشاهدات و يافته هاي خود را ثبت مي كند
   وضعيت تنفسي بيمار–الف 
   يا آمفيزم عيت گردن بيمار از نظر وجود ادم  بررسي وض-ب
  د آموزش هاي تنفسي كه به بيمار داده مي شود انجام موار-پ
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                شيفت:                                                                نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار
  اشتن چست تيوب كمك به پزشك در گذ :عنوان فعاليت

  :هدف 
  بهبود تخليه هوا و مايعات سروزي خوني و عفوني از فضاي داخل جنب

   :وسايل مورد نياز
ـ دستكش )چست باتل   ( ـ سيستم درناژ بسته) برحسب نوع تجويز شده( سيني چست تيوب ـ چست تيوب 

بط ـ گاز وازلينه استريل ـ هاي را و گان استريل جراحي ـ آب مقطر ـ ساكشن ديواري يا پرتابل با لوله
   دو عدد گيره الستيكي– چسب – بي حس كننده موضعي –محلول ضد عفوني كننده 

   پرستار -پزشك  : عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        . با بيمار ارتباط برقرار نموده و او را آماده مي كند  1
        .توضيح مي دهدمراحل انجام كار را براي بيمار   2
        . وضعيت تنفسي و قلبي بيمار  را بررسي مي كند  3
        .دست ها را شسته و وسايل را فراهم مي كند  4
        .هاي اطراف تخت را مي كشد پرده  5

6  
به ( سيستم درناژ قفسه سينه را به طور استريل آماده مي كند 

دو شيشه  –يك شيشه اي ( دستور پزشك براي نوع سيستم تخليه 
  .توجه دارد ) … يا /اي و

      

 پر cc 200- 100 را تا حد Seal- Water آب يا   محفظة توسط قيف،  7
 . مي كند

      

8  
محفظه كنترل ساكشن را با آب استريل بر حسب دستور پزشك پر 

 سانتي متر 7 – 10معموالً ارتفاع آب در محفظه كنترل ( مي كند 
  ).است 

      

ت ساكشن  و درناژ را طبق دستور پزشك در  يك محل خشك س  9
  . آزمايش مي كند

      

توسط يك لولة  رابط قسمت كوتاه محفظه ساكشن را به مخزن ساكشن   10
  . متصل مي كند

      

        .تا زماني كه چست تيوب وارد شده و وصل شود لوله را كالمپ مي كند  11

 قرار  خوابيده به پهلوي مبتالبيمار را در وضعيت نشسته يا  12
  .دهد مي
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از طريق باز كردن ست استريل و اضافه كردن محلول آنتي   13
  .حسي موضعي به پزشك كمك مي كند سپتيك و بي

      

        . بيمار را حمايت مي كند در طول انجام عمل ،  14
        . ژ وصل مي كند چست تيوب را با دقت به سيستم درنا  15

آوري سيستم درناژ را به چست  جمعالتكس مربوط به محفظه  لوله بلند  16
  .  نكات استريل را رعايت مي كند تيوپ وصل كرده،

      

جهت (ساكشن را روشن مي كند به طوري كه به آرامي غل غل كند   17
  ). كنترل چست تيوب

      

        .ها را با چسب ضد آب مي چسباند كليه رابط  18
        .ظ مي كندلوله درناژ چست تيوب را هميشه زير سطح مايع حف  19

20  

  :كليه مشاهدات و يافته هاي خود را ثبت مي كند
   ميزان درد–الف 
   وضعيت تنفس-ب
   ميزان و رنگ ترشحات خارج شده-پ
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                          :                                    تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان
:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش

  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                                :                                نام عامل انجام كار
   مراقبت از چست تيوب و درناژ تخليه پلور :عنوان فعاليت 

  :هدف 
   مدياستن به منظور ايجاد فشار منفي طبيعي و اتساع ريه و جلوگيري از شيفت

  :مورد نيازوسايل 
  ساكشن ـ گاز استريل ـ دستكش 

  پرستار : عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        .با بيمار ارتباط برقرار كرده و روش كار را توضيح مي دهد  1
        . وضعيت تنفسي و قلبي بيمار را بررسي مي كند  2
مي خواهد كه  تمرينات تنفسي را به بيمار آموزش داده و از بيمار   3

  . در طول روز آن را انجام دهد
      

        .طبق دستور پزشك به بيمار مسكن كافي مي دهد  4
        .به بيمار نحوه استفاده از اسپيرومتري انگيزشي را آموزش مي دهد  5
        . چست تيوپ را از نظر باز بودن كنترل مي كند  6
 به بيمار  خوردگي نگه داشته، كليه لوله ها را صاف و بدون پيچ  7

  . وابديادآوري مي كند كه روي لوله ها نخ
      

        .تمرينات ورزشي شانه و بازو را به بيمار آموزش مي دهد  8
هاي تميز كردن چست  از روشدر صورت ايجاد لخته در لوله   9

  .طبق نظر پزشك استفاده مي كندتيوپ 
      

 محفظة  هاي رابط،  لوله ا،ه هاي بين چست تيوپ كليه رابط  10
  . ه قرار مي دهدكننده و دستگاه ساكشن  را مورد توج جمع

      

        .ها را توسط چسب ضد آب مي چسباند كليه رابط  11
        . محفظه كنترل آب را از نظر غل غل كردن و جريان متناوب بررسي مي كند  12

13  
 مقدار و نوع مواد درناژ شده  مايع داخل محفظه را از نظر رنگ،

با . بررسي كرده و هر گونه مورد غيرطبيعي را گزارش مي كند
 ميزان تخليه ،نصب طولي نوار چسب روي شيشه تخليه ترشحات

  . را در ساعات مختلف عالمت گذاري مي كند

      

 مورد -اطراف محل چست  تيوپ را از نظر آمفيزم ـ ليك مايع  14
  . مي دهد بررسي قرار 

      

15  

  :كليه مشاهدات و يافته هاي خود را ثبت مي كند
   مقدار و رنگ ترشحات- الف
  نترل درد در بيمار ك-ب
   وجود ليك يا آمفيزم در ناحيه عمل-پ
   وضعيت تنفسي-ت
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                           شيفت:                                     نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  گيري خلط  نمونه : ن فعاليتعنوا
  : اهداف 

  بردن به علت اختالل ريوي  تجزيه و تحليل خلط جهت پي-1
   تشخيص بيماري -2 

  : وسايل مورد نياز
  )در صورت لزوم( ظرف نمونه ـ فرم آزمايشگاه ـ بخور سرد و داروهاي خلط آور 

   پرستار:عامل انجام كار 
   

 تمالحظا  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        .روش انجام كار را بر اي بيمار توضيح مي دهد  1

قبل از دادن (   ناشتا باشد از بيمار مي خواهد هنگام دادن نمونه،  2
  ).نمونه دهان خود را مي شويد

      

از بيمار مي خواهد قبل از دادن نمونه يك نفس عميق كشيده سپس   3
  . كندكمك با انجام تك سرفه به كنده شدن خلط 

      

در بيماراني كه خلط چسبنده دارند از بخور سرد و داروهاي خلط آور   4
  . استفاده مي كند

      

نمونه خلط را در ظرف نمونه انداخته و كنترل مي كند كه آب دهان   5
  . نباشد

      

روي ظرف نمونه، مشخصات بيمار را نوشته و به آزمايشگاه   6
  . ارسال مي كند

      

        .رونده ثبت مي كند جمع آوري نمونه را در پ  7

پس از گرفتن نمونه، به بيمار محلول دهان شويه يا آب مي دهد تا   8
  . طعم ناخوشايند را از بين ببرد

      

9  

 روش  هاي سريال،  شمارة نمونه آوري ، تاريخ و ساعت جمع
آوري نمونه و اينكه بيمار چگونه اين روش را تحمل كرده  جمع

ن به آزمايشگاه ثبت قال مناسب آبا مشخصات خلط و انترا است 
  . كند مي
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                  شيفت:                                                              نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  ر بيماران اينتوبه گرفتن نمونه خلط د:نوع فعاليت
   :هدف

  .تشخيص بيماري از طريق آزمايش خلط در بيماراني كه قادر به دادن نمونه خلط نمي باشند
  : مورد نيازوسايل 

  رابط ساكشن ـ -)يك استوانه درب دار كه دو رابط به سر آن متصل باشد( ظرف مخصوص نمونه  استريل 
  رت ـ دستگاه ساكشن ـ سوند نالتون ـ اكسيژن مقداري آب مقطرـ ماسك ـ گان ـ عينك محافظ صو

    پرستار- پزشك :عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        .دستگاه ساكشن را از نظر درست بودن و مكش كافي بررسي مي كند  1
       .  يا نشسته قرار مي دهدبيمار را در پوزيشن نيمه نشسته  2
        .ار، مراحل كار را براي وي توضيح مي دهددر صورت هوشياري بيم  3
       .قبل از انجام كار، بيمار را هپيرونتيله مي كند  4
        .دست ها را به دقت مي شويد  5

دستكش استريل و وسايل حفاظتي از قبيل گان، عينك ، ماسك و   6
 .محافظ صورت مي پوشد

      

 نمونه رابط ساكشن را به ساكشن متصل مي كند و يك سر ظرف  7
 .را به رابط ساكشن متصل مي كند

      

رابط دوم را كه به سر ظرف متصل است به سوند نالتون متصل   8
 .به ساكشن وصل مي كند

      

چنان چه بيمار ترشحات غليظ دارد مقدار كمي آب مقطر داخل لوله   9
 .تراشه مي ريزد 

      

به طريقه رجوع شود (  ثانيه ساكشن مي كند5-10بيمار را به مدت   10
 ).ساكشن كردن

      

11  
 4اگر عمل ساكشن كردن جهت گرفتن نمونه نياز به تكرار داشت 

با استفاده از آمبوبگ يا دستگاه (   تنفس به بيمار مي دهد 6تا 
  .و مجدداً ساكشن كردن را ادامه مي دهد) ونتيالتور

      

بعد از اين كه نمونه خلط گرفته شد دو سر رابط سر نمونه را   12
 .درهم فرو مي برد تا مانع ريختن نمونه خلط شود

      

      سريعاً بيمار را به ونتيالتور وصل كرده و وي را جهت جلوگيري   13



 تنفس/ فصل هفتم
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  . از هيپوكسي هيپرونتيله مي كند

برچسب مخصوص آزمايشگاه را روي بدنه ظرف مي چسباند و   14
 .ش به آزمايشگاه ارسال مي كنديبا فرم نمونه آزما

      

       .آورد ل را جمع آوري و دفع مي كند، وسايل حفاظتي را در ميوساي  15
       .دست ها را به دقت مي شويد  16

مراحل انجام كار، ساعت وتاريخ انجام آن و حالت هاي بيمار را   17
  .در گزارش به صورت دقيق ثبت مي كند
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 :                                                                                           تاريخ:    نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

   دق كردن و ارتعاش سينه به منظور تخليه ترشحات تنفس:نوع فعاليت
  : اهداف

   تخليه ترشحات از لوب هاي ريه بيمار -1
   از پيشرفت پنوموني پيشگيري-2
   وضعيت تنفسي بيمار بهبود تهويه-3

   :مورد نيازوسايل 
 يا ميز )در صورت وجود ( ز مخصوص درناژ گوشي پزشكي ـ تعدادي بالش ـ تخت مخصوص يا مي

 وسايل دهان شويه ـ كيسه زباله ـ منبع اكسيژن ـ  سوند -جلوي بيمار ـ رسيور ـ ساكشن و تجهيزات آن 
  ) در صورت نياز( اكسيژن ـ دستگاه تهويه مكانيكي و تجهيزات آن  و آمبوبگ نازال يا ماسك
   پرستار:عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

        .دست هايش را مي شويد  1

با بيمار ارتباط برقرار مي كند و مراحل انجام كار را به وي   2
 . توضيح مي دهد

      

ر مسكن دارد قبل از انجام دق، مسكن بيمار را          چنانچه بيمار دستو    3
  .مي دهد

      

       . بيمار را به شكم مي خواباند تا بدن وي شل و ريلكس شود  4

يك تا دو ساعت بعد ( مطمئن مي شود كه بيمار غذا نخورده باشد   5
  ).از غذا 

      

 مشت  انگشت ها خميده،(  را به شكل فنجان در مي آورد دستانش  6
  ).وي انگشت آخري خود فشار مي دهد را كمي ر

      

7  
اگر بيمار عمل جراحي قفسه سينه دارد از وي مي خواهد يك بالش 
را محكم در بغل بگيرد كه اين عمل به كاهش درد وي كمك خواهد 

  .كرد

      

باشد گوش  به صداهاي تنفسي كه نشانه تخليه ريه از ترشحات مي  8
 . فرا مي دهد

      

 دقيقه با دست هايش به طور 1-2از پشت هر قسمت ريه را   9
 . متناوب و آرام دق مي كند

      



 تنفس/ فصل هفتم
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پس از اتمام كار از بيمار مي خواهد به منظور خروج ترشحات   10
  .سرفه كند

      

ج ترشحات، دهان شويه را انجام پس از انجام سرفه و خرو  11
  .دهد مي

      

يژن چنانچه بيمار دچار مشكل تنفسي شد، از وسايل كمك اكس  12
  .رساني نظير سوند نازال يا ماسك استفاده مي كند

      

13  
در بيماراني كه ( چنانچه بيمار قادر به تخليه ترشحات نبود 

جهت تخليه ترشحات از ساكشن استفاده ) هوشياري كامل ندارند 
   ).…داخل تراشه، بيني تراشه، ( مي كند 

      

ف، سر درد يا در صورت افزايش و يا وجود تنگي نفس، درد، ضع  14
  .هموپتيزي عمل را متوقف مي كند

      

       . هاي خود را ثبت مي كند كليه مشاهدات و يافته  15
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب       :                                                         نام عامل انجام كار

   )Pursed – lip Breathing( آموزش تنفس لب غنچه اي : نوع فعاليت
    :اهداف

  جلوگيري از به تله افتادن هوا در آلوئول ها-1
   بهبود اكسيژناسيون در بيماران با مشكالت مزمن تنفسي-2

  پرستار واجد شرايط: عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  نجام كارمراحل ا رديف

با بيمار ارتباط برقرار مي كند و انجام پروسيجر را به وي توضيح   1
 .مي دهد

      

       .بيمار را در وضعيت راحت مي نشاند  2

از بيمار مي خواهد كه دهان خود را ببندد و از راه بيني يك دم   3
 .عميق انجام دهد

      

حالت سوت زدن ( غنچه اي در حالي كه لب هاي خود را به حالت   4
  .انجام دهددر آورده، بازدم ) يا بوسيدن 

      

5  
د كه زمان بازدم ي گويد طوري نفس خود را خارج كنبه بيمار م

 ثانيه 4 ثانيه زمان دم، 2(  برابر زمان دم طول بكشد 2حداقل 
 ).زمان بازدم 

      

6  
  :كليه مشاهدات و يافته هاي خود را ثبت مي كند

  خ و زمان آموزش و طول مدت آموزش تاري–الف 
   ميزان تحمل بيمار به پروسيجر–ب 
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                              شيفت:                                  نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

 آموزش تنفس ديافراگماتيك: ع فعاليتنو

    :اهداف
   بهبود وضعيت اكسيژناسيون بيمار-1
   تقويت عضله ي ديافراگم-2
   كمك به خاتمه تنفس هاي تند و سريع-3

  پرستار : عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

 توضيح با بيمار ارتباط برقرار مي كند و به وي انجام پروسيجر را  1
 .مي دهد

      

از بيمار مي خواهد كه يك دست را روي سينه و دست ديگر خود   2
 .را روي شكم قرار دهد

      

از وي مي خواهد كه دم را طوري انجام دهد كه دست روي شكم   3
 .به طرف جلو كشيده شود

      

به بيمار مي گويد كه تنفس لب غنچه اي را انجام داده و در حالي   4
  .وي شكم به داخل فشار مي دهد به آرامي باز دم كندكه با دست ر

      

       .از او مي خواهد كه دست روي سينه را در همان حالت نگه دارد  5

6  
  :كليه مشاهدات و يافته هاي خود را ثبت مي كند

   تاريخ و زمان و طول مدت آموزش–الف 
  ميزان تحمل بيمار نسبت به پروسيجر –ب 
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 :                                                             تاريخ:                                  آموزشي درماني يا بيمارستاننام مركز 

                              :                                     شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

 آموزش سرفه ي موثر: نوع فعاليت

    :اهداف
  كمك به پاك كردن ريه از ترشحات-1
  لكتازيجلوگيري از ات-2

  :مورد نيازوسايل 
   دستمال كاغذي–رسيور يا ظرف مخصوص تخليه ترشحات 

  پرستار : عامل انجام كار
 

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

با بيمار ارتباط برقرار مي كند و هدف خود را از انجام   1
 .پروسيجر به وي توضيح مي دهد

      

در حالي كه  ( قرار مي دهدرا در وضعيت راحت  بيمار  2
 ). پاهاي خود را به طرف داخل شكم كمي خم كند نشسته،

      

       . يا دم عميق انجام دهد نفس عميق بكشداز بيمار مي خواهد كه  3

 ثانيه نگه دارد 2ود را به مدت از بيمار مي خواهد كه نفس خ  4
  ).براي مرحله ي بازدم آماده مي شودبا انجام اين كار بيمار (

      

5  
سرفه ي اول (  بار سرفه كند 2بيمار مي خواهد كه فقط از 

ها و سرفه ي دوم   شدن آنهباعث شل شدن ترشحات و كند
 ).باعث حركت و خروج ترشحات مي شود 

      

به بيمار مي گويد كه به اندازه ي كافي مكث كند تا كنترل   6
 .مجدد را به دست آورد

      

       . سريع و كوتاه نفس بكشداز او مي خواهد كه مجدداً از راه بيني  7

8  
چنانچه بيمار عمل جراحي داشته است، به او آموزش مي دهد 

رش جراحي را به كمك فشار دست در حين سرفه محل ب
  .دارد يا با بالش يا پتوي تا شده حمايت كند نگه

      

       .بيمار را تشويق مي كند كه استراحت كند  9

10  

  :ثبت مي كندكليه يافته ها و مشاهدات خود را 
   زمان و تاريخ شروع آموزش به سرفه–الف 
   ميزان تحمل بيمار به انجام پروسيجر-ب

  ميزان تخليه ترشحات –پ 
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                              بخشنام
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب   :                                                             نام عامل انجام كار

  ) قطعه خلفي درگير مي باشد –وقتي كه لوب هاي تحتاني (  فيزيوتراپي تنفسي :نوع فعاليت
  :مقدمه

 ماساژ پشت و ايجاد لرزش و كوبش، سرفه، تمرينات و تنفس   فيزيوتراپي سينه شامل درناژ پوسچرال ،
ي  ها بافت ريه را منبسط و توانايي استفاده از ماهيچه تخليه،تمام اين ها با هم ترشحات را . عميق است

  .دهد مي تنفسي را افزايش 
   :اهداف

   تخليه ترشحات ريه-1
    پيشگيري از بروز آتلكتازي-2
   كاهش ميزان عفونت پس از عمل جراحي-3

  :وسايل مورد نياز
  گوشي پزشكي 

   پرستار :عامل انجام كار
  

 مالحظات  يرخ  بلي  مراحل انجام كار رديف

از درناژ وضعيتي نظير كوبش و لرزش جهت تخليه ترشحات   1
 .مي كند استفاده 

      

 است هر يك الي دو ساعت روي تخت بچرخد و CBRاگر بيمار   2
  .دهد سرفه و تنفس عميق انجام 

      

       .مي گذاردبخور مرطوب   3

4  

  :مي كند بيمار را تشويق به استفاده از اسپيرومتري انگيزشي 
دهد به   قطعه دهاني اسپيرومتر را بين لب هاي خود قرار - الف

  .طوري كه نشت هوا نداشته باشد
 ثانيه 3 تا 2 عمل دم را شروع كند و آن را ادامه دهد تا حدود -ب

  .و آرام بازدم را انجام دهد
 . عدد در دقيقه باشد12 تا 10ها   تعداد تنفس-ج

      

5  

  :كنترل شده مي كندبيمار را تشويق به انجام سرفه 
دم از بيني و ( نفس آرام و عميق 2 در وضعيت نشسته بيمار - الف

  .بكشد ) بازدم از دهان
 ثانيه نفس خود را 3 بالفاصله دم عميق سوم را انجام داده، -ب
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در حين سرفه عمل . كند  سرفه پشت هم 3 يا 2دارد و سپس    نگه
  .دهد دم را انجام 

  .دها بايد عميق باش  سرفه-ج
  .دهد  در صورت وجود برش، يك بالش روي آن گذاشته و با دست فشار -د

 .كند  مرتبه سرفه 3 تا 2 ساعت، 3 تا 2 هر -هـ 

6  

  :بيمار را تشويق به انجام تنفس ديافراگماتيك مي كند
 بيمار در وضعيت نشسته، دستانش را به صورتي زير - الف

  .هم برسدگذارد كه سرانگشتان مياني به ب ديافراگم 
 بيمار بايد توسط بيني، نفس هاي عميق و آرام بكشد و در -ب

طول دم، سرانگشتان از هم فاصله بگيرد و هنگام بازدم به هم 
  .برسد

كند و نه از عضالت   بيمار حين تنفس فقط از ديافراگم استفاده -ج
  ها قفسه سينه و شانه

 بيمارتوسط بيني با سه شماره دم عميق انجام دهد و از دهان -د
 . بازدم كند

      

        .يافته ها و مشاهدات خود را ثبت مي كند  7
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                :                                              تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                      :                                          نام عامل انجام كار

وقتي كه لوب هاي تحتاني ـ قطعة خلفي درگير (  فيزيوتراپي سينه در وضعيت پوسچرال :نوع فعاليت
  )باشند  مي

   :مقدمه
 تمرينات تنفسي و   سرفه،  ايجاد لرزش و كوبش، ماساژ پشت، فيزيوتراپي سينه شامل درناژ پوسچرال،

 بافت ريه را منبسط و توانايي استفاده از  تمام اين ها با هم ترشحات را تخليه،. باشد نفس عميق ميت
  . هاي تنفسي را افزايش مي دهد ماهيچه 
  : اهداف

  خروج ترشحات  از ريه -1
  ـ پيشگيري از بروز عفونت ريه پس از اعمال جراحي 2
  ـ پيشگيري از بروز آتلكتازي 3

  : مورد نيازوسايل 
 يا ميز جلوي )در صورت وجود( يز مخصوص درناژ  تخت مخصوص يا م-گوشي پزشكي ـ تعدادي بالش

 وسايل دهان شويه ـ كيسه زباله ـ منبع اكسيژن ـ  سوند نازال -بيمار ـ رسيور ـ ساكشن و تجهيزات آن 
  ) در صورت نياز(يا ماسك اكسيژن ـ دستگاه تهويه مكانيكي و تجهيزات آن  و آمبوبگ 

   پرستار:مل انجام كارعا
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        . وسايل مورد نياز را آماده مي كند  1
       . وسايل مربوط به ساكشن را آماده و آن ها را بررسي مي كند  2
       .د يدست هاي خود را مي شو  3

وسايل مربوط به ونتيالتور مكانيكي را آماده و ونتيالتور را   4
  . ي مي كندبررس

      

با بيمار ارتباط برقرار مي كند و مراحل انجام پروسيجر را به وي   5
 . توضيح مي دهد

      

هاي بيمار را با گوشي پزشكي معاينه مي كند و مسير اصلي  ريه   6
 . تنفس اورا پيدا مي كند

      

       .بخور مرطوب كنار تخت بيمار مي گذارد  7
       . ال مي برد درجه با30پاي تخت بيمار را   8
       در حالي كه سر بيمار را به حالت خوابيده به شكم قرار مي دهد،  9
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 . به يك طرف باشد

       . تعدادي بالش زير قفسه سينه و شكم بيمار قرار مي دهد  10
       . هاي تحتاني بيمار را در دو طرف پهلوها دق مي كند دنده  11
       . ن پوزيشن نگه مي دارد دقيقه در هما10-15بيمار را به مدت   12
       . بيمار را تشويق به سرفه و خروج خلط مي كند  13

از بيمار مي خواهد كه از راه بيني تنفس عميق كند و در سه مرحلة   14
 . كوتاه بازدم داشته باشد

      

  سرفة(  بيمار را تشويق به تنفس عميق و سپس سرفه مي كند  15
  ).مداوم و سه تايي 

      

       . دقيقه استراحت به بيمار مي دهد 2 دقيقه تمرين و 1ود حد  16
        . دهان شويه انجام مي دهد  17
        . هاي بيمار را از نظر اثربخشي تكنيك بررسي مي كند ريه  18

19  

  :هاي خود را طبق موارد زيرثبت مي كند مشاهدات و يافته
  الف ـ تاريخ و زمان فيزيوتراپي

  تفاده و طول زمان فيزيوتراپي  ب ـ نام پوزيشن مورد اس
   قوام و محتويات ترشحات و وجود خون   ميزان ، ج ـ رنگ،

  د ـ مشكالت و توجهات پرستاري و ميزان تحمل بيمار  
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                                 :                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                                       :                         نام عامل انجام كار

  )هاي تحتاني ـ قطعه قدامي لوب ( فيزيوتراپي سينه در وضعيت پوسچرال :نوع فعاليت
  : اهداف

  ها   تخليه ترشحات از قسمت هاي قدامي ريه-1
  پيشگيري از بروز و پيشرفت عفونت ريوي -2

  وز آتلكتازي  پيشگيري از بر-3
   :مورد نيازوسايل 

 يا ميز )در صورت وجود ( ز مخصوص درناژ  تخت مخصوص يا مي-گوشي پزشكي ـ تعدادي بالش 
 وسايل دهان شويه ـ كيسه زباله ـ منبع اكسيژن ـ  سوند -جلوي بيمار ـ رسيور ـ ساكشن و تجهيزات آن 

  ). در صورت نياز( ت آن  و آمبوبگ نازال يا ماسك اكسيژن ـ دستگاه تهويه مكانيكي و تجهيزا
   پرستار:عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

        . وسايل مورد نياز را آماده مي كند  1
       . وسايل مربوط به ساكشن را آماده و آن ها را بررسي مي كند  2
       .د يدست ها را مي شو  3

ي را آماده و ونتيالتور را وسايل مربوط به ونتيالتور مكانيك  4
  . بررسي مي كند

      

با بيمار ارتباط برقرار مي كند و مراحل انجام پروسيجر را به وي   5
 . توضيح مي دهد

      

هاي بيمار را با گوشي پزشكي معاينه مي كند و مسير اصلي  ريه   6
 . تنفس اورا پيدا مي كند

      

       .بخور مرطوب كنار تخت بيمار مي گذارد  7
       .  درجه باال مي برد30پايين تخت بيمار را   8
       . بيمار را به پهلو متمايل به سمت سطح شكم قرار مي دهد  9
        . پاي رويي بيمار رابه حالت خميده در مي آورد  10
       . يك عدد بالش زير پاي او مي گذارد  11
       . ذاردزير سر بيمار را باال مي آورد و يك عدد بالش زير آن مي گ  12

هاي تحتاني تا  به نرمي با قسمت گوشتي پاشنة دست از باالي دنده  13
 . زير خط حفرة  زير بغل را دق مي كند
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       .  دقيقه در همان پوزيشن نگه مي دارد10-15بيمار را به مدت   14
       . بيمار را تشويق به سرفه و خروج خلط مي كند  15

 و در سه نفس عميق بكشداه بيني از بيمار مي خواهد كه از ر  16
 . مرحلة  كوتاه بازدم كند

      

 مداوم و  سرفة(  بيمار را تشويق به تنفس عميق و سپس سرفه مي كند  17
  ).سه تايي 

      

       . دقيقه استراحت به بيمار مي دهد 2 دقيقه تمرين و 1حدود   18
        . دهان شويه مي دهد  19
        . ربخشي تكنيك بررسي مي كندهاي بيمار را از نظر اث ريه  20

21  

  :هاي خود را از موارد زير ثبت مي كند مشاهدات و يافته
  الف ـ تاريخ و زمان فيزيوتراپي

  ب ـ نام پوزيشن مورد استفاده و طول زمان فيزيوتراپي 
   قوام و محتويات ترشحات و وجود خون   ميزان ، ج ـ رنگ،

  تحمل بيمار د ـ مشكالت و توجهات پرستاري و ميزان 

      

        . وسايل مورد نياز را آماده مي كند  22
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                            شيفت:                                    نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  لوب هاي تحتاني ـ قطعه فوقاني جهت تخليه  فيزيوتراپي سينه : فعاليتنوع
  : اهداف

  ها   تخليه ترشحات از قسمت هاي فوقاني ريه-1
  پيشگيري از بروز و پيشرفت عفونت هاي ريوي -2

   پيشگيري از بروز آتلكتازي -3
   :مورد نيازوسايل 

در صورت وجود و يا ميز (  درناژ  تخت مخصوص يا ميز مخصوص-گوشي پزشكي ـ تعدادي بالش 
 وسايل دهان شويه ـ كيسه زباله ـ منبع اكسيژن ـ  -ـ رسيور ـ ساكشن و تجهيزات آن ) جلوي بيمار 

  ) در صورت نياز(  آمبوبگ -سوند نازال يا ماسك اكسيژن ـ دستگاه تهويه مكانيكي و تجهيزات آن 
  

  پرستار: عامل انجام كار
 مالحظات  خير  يبل  مراحل انجام كار رديف

        . وسايل مورد نياز را آماده مي كند  1
       . وسايل مربوط به ساكشن را آماده و آن ها را بررسي مي كند  2
       .د يدست ها را مي شو  3

وسايل مربوط به ونتيالتور مكانيكي را آماده و ونتيالتور را   4
  . بررسي مي كند

      

راحل انجام پروسيجر را به وي با بيمار ارتباط برقرار مي كند و م  5
 . توضيح مي دهد

      

هاي بيمار را با گوشي پزشكي معاينه مي كند و مسير اصلي  ريه   6
 . تنفس اورا پيدا مي كند

      

       .بخور مرطوب كنار تخت بيمار مي گذارد  7
        .تخت را به حالت صاف در مي آورد  8
        .بيمار را به شكم مي خواباند  9
        .را نسبت به شكم به حالت خميده در مي آوردپاها   10
        .دو عدد بالش زير ران هاي بيمار قرار مي دهد  11
        .روي هر دو شانه بيمار دق مي كند  12
       . هاي تحتاني بيمار را در دو طرف پهلوها دق مي كند دنده  13
       .  دقيقه در همان پوزيشن نگه مي دارد10-15بيمار را به مدت   14
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       . بيمار را تشويق به سرفه و خروج خلط مي كند  15

از بيمار مي خواهد كه از راه بيني تنفس عميق كند و در سه مرحلة   16
  .كوتاه بازدم داشته باشد

      

  سرفة(  بيمار را تشويق به تنفس عميق و سپس سرفه مي كند  17
  ).مداوم و سه تايي 

      

       .ه استراحت به بيمار مي دهد  دقيق2 دقيقه تمرين و 1حدود   18
        . دهان شويه مي دهد  19
        . هاي بيمار را از نظر اثربخشي تكنيك بررسي مي كند ريه  20

21  

  :هاي خود را طبق موارد زيرثبت مي كند مشاهدات و يافته
  الف ـ تاريخ و زمان فيزيوتراپي

  ب ـ نام پوزيشن مورد استفاده و طول زمان فيزيوتراپي  
   قوام و محتويات ترشحات و وجود خون  ميزان ،  ـ رنگ،ج

  د ـ مشكالت و توجهات پرستاري و ميزان تحمل بيمار  
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             خشنام ب
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب :                                                               نام عامل انجام كار

  )كناري لوب راست مياني ـ قطعة مياني و ( فيزيوتراپي سينه در وضعيت پوسچرال :نوع فعاليت
  : اهداف

  تخليه ترشحات از قسمت هاي مياني و كناري لوب هاي مياني ريه  -1
 پيشگيري از بروز و پيشرفت عفونت هاي ريوي -2

  زي پيشگيري از بروز آتلكتا-3
   :مورد نيازوسايل 

 يا ميز )در صورت وجود ( ز مخصوص درناژ  تخت مخصوص يا مي-گوشي پزشكي ـ تعدادي بالش
 وسايل دهان شويه ـ كيسه زباله ـ منبع اكسيژن ـ  سوند -جلوي بيمار ـ رسيور ـ ساكشن و تجهيزات آن 

  ) در صورت نياز(بوبگ نازال يا ماسك اكسيژن ـ دستگاه تهويه مكانيكي و تجهيزات آن  و آم
   پرستار:عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

        . وسايل مورد نياز را آماده مي كند  1
       . وسايل مربوط به ساكشن را آماده و آن ها را بررسي مي كند  2
       .د يدست ها را مي شو  3

 ونتيالتور را وسايل مربوط به ونتيالتور مكانيكي را آماده و  4
  . بررسي مي كند

      

با بيمار ارتباط برقرار مي كند و مراحل انجام پروسيجر را به وي   5
 . توضيح مي دهد

      

هاي بيمار را با گوشي پزشكي معاينه مي كند و مسير اصلي  ريه   6
 . تنفس اورا پيدا مي كند

      

       .بخور مرطوب كنار تخت بيمار مي گذارد  7
        . درجه باال مي آورد15يمار را پاي تخت ب  8
        .بيمار را به سمت چپ مي چرخاند در حالي كه پاي بااليي خميده باشد  9
        .سر بيمار را پايين مي آورد  10

پشت بدن بيمار را به اندازه ي يك چهارم بدن به سمت   11
  .چرخاند مي

      

        .زير او يك عدد بالش قرار مي دهد  12
      را به حالت خميده در مي آورد و آرام باالي نوك دستان خود   13



استانداردهاي خدمات پرستاريچك لبست 

 
388

  .پستان بيمار را دق مي كند

14  
 كف دست  در خانم ها دست ها را طوري قرار مي دهد كه پاشنة

زير حفرة  زير بغل و انگشتان به صورت باز در اطراف و دور 
 . پستان وي قرار گيرد

      

       . ا دق مي كندهاي تحتاني بيمار را در دو طرف پهلوه دنده  15
       .  دقيقه در همان پوزيشن نگه مي دارد10-15بيمار را به مدت   16
       . بيمار را تشويق به سرفه و خروج خلط مي كند  17

 و در سه بكشدنفس عميق  بيمار مي خواهد كه از راه بيني از  18
 . مرحلة  كوتاه بازدم كند

      

  سرفة( سرفه مي كند بيمار را تشويق به تنفس عميق و سپس   19
  ).مداوم و سه تايي 

      

       . دقيقه استراحت به بيمار مي دهد 2 دقيقه تمرين و 1حدود   20
        . دهان شويه مي دهد  21
        . هاي بيمار را از نظر اثربخشي تكنيك بررسي مي كند ريه  22

23  

  :هاي خود را ثبت مي كند مشاهدات و يافته
  وتراپيالف ـ تاريخ و زمان فيزي

  ب ـ نام پوزيشن مورد استفاده و طول زمان فيزيوتراپي 
   قوام و محتويات ترشحات و وجود خون   ميزان ، ج ـ رنگ،

  د ـ مشكالت و توجهات پرستاري و ميزان تحمل بيمار 
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                                                  :            تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                                                        :        نام عامل انجام كار

  )لوب چپ بااليي ـ قطعات تحتاني و فوقاني ( فيزيوتراپي سينه در وضعيت پوسچرال :نوع فعاليت
  : اهداف

   تخليه ترشحات از قسمت هاي تحتاني و فوقاني لوب چپ ريه بيمار -1
 ي از بروز و پيشرفت عفونت هاي ريوي  پيشگير-2

   پيشگيري از بروز آتلكتازي -3
   :مورد نيازوسايل 

 يا ميز )در صورت وجود ( ز مخصوص درناژ  تخت مخصوص يا مي-گوشي پزشكي ـ تعدادي بالش 
 وسايل دهان شويه ـ كيسه زباله ـ منبع اكسيژن ـ  سوند -جلوي بيمار ـ رسيور ـ ساكشن و تجهيزات آن 

  ) در صورت نياز(ازال يا ماسك اكسيژن ـ دستگاه تهويه مكانيكي و تجهيزات آن و آمبوبگ ن
  پرستار: عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

        . وسايل مورد نياز را آماده مي كند  1

2  
 را آماده و آن ها را بررسي وسايل مربوط به ساكشن

 . كند مي

      

       .د ي مي شودست ها را  3

4  
وسايل مربوط به ونتيالتور مكانيكي را آماده و ونتيالتور را 

  . بررسي مي كند
      

5  
با بيمار ارتباط برقرار مي كند و مراحل انجام پروسيجر را به 

 . وي توضيح مي دهد

      

6  
هاي بيمار را با گوشي پزشكي معاينه مي كند و مسير  ريه 

 . اصلي تنفس اورا پيدا مي كند

      

       .بخور مرطوب كنار تخت بيمار مي گذارد  7
        . درجه باال مي آورد15پايين تخت بيمار را   8

9  
بيمار را به سمت چپ مي چرخاند در حالي كه پاي بااليي 

  .خميده باشد
      

        .سر بيمار را پايين مي آورد  10
        .رخاندبدن بيمار را  به اندازه ي يك چهارم بدن به سمت پشت مي چ  11
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        .زير او يك عدد بالش قرار مي دهد  12

13  
دست هاي خود را به حالت خميده در مي آورد و آرام باالي 

 . نوك پستان هاي بيمار را دق مي كند

      

14  
در خانم ها دست ها را طوري قرار مي دهد كه پاشنه كف دست 
زير حفره زير بغل و انگشتان به صورت باز در اطراف و دور 

 . پستان وي قرار گيرد

      

       . هاي تحتاني بيمار را در دو طرف پهلوها دق مي كند دنده  15
      .  دقيقه در همان پوزيشن نگه مي دارد10-15بيمار را به مدت   16
       . بيمار را تشويق به سرفه و خروج خلط مي كند  17

18  
ه  و در سبكشدنفس عميق  بيمار مي خواهد كه از راه بيني از

 . مرحلة  كوتاه بازدم كند

      

  سـرفة ( بيمار را تشويق به تنفسي عميق و سـپس سـرفه مـي كنـد                19
  )مداوم و سه تايي 

      

       . دقيقه استراحت به بيمار مي دهد 2 دقيقه تمرين و 1حدود   20
        . دهان شويه مي دهد  21
        . هاي بيمار را از نظر اثربخشي تكنيك بررسي مي كند ريه  22

23  

  :هاي خود را ثبت مي كند مشاهدات و يافته
  الف ـ تاريخ و زمان فيزيوتراپي 

  ب ـ نام پوزيشن مورد استفاده و طول زمان فيزيوتراپي
   قوام و محتويات ترشحات و وجود خون   ميزان ، ج ـ رنگ،

  د ـ مشكالت و توجهات پرستاري و ميزان تحمل بيمار 
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 :                                                             تاريخ:                                  يا بيمارستاننام مركز آموزشي درماني 

                :                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  )لوب هاي بااليي ـ قطعات قدامي (  فيزيوتراپي سينه در وضعيت پوسچرال :نوع فعاليت
  : اهداف

  ت از قسمت هاي قدامي لوب بااليي رية بيمار   تخليه ترشحا-1
  پيشگيري از بروز و پيشرفت عفونت هاي ريوي -2

   پيشگيري از بروز آتلكتازي -3
   :مورد نيازوسايل 

 يا ميز )در صورت وجود ( ز مخصوص درناژ گوشي پزشكي ـ تعدادي بالش ـ تخت مخصوص يا مي
وسايل دهان شويه ـ كيسه زباله ـ منبع اكسيژن ـ  سوند  -جلوي بيمار ـ رسيور ـ ساكشن و تجهيزات آن 

  ) در صورت نياز(نازال يا ماسك اكسيژن ـ دستگاه تهويه مكانيكي و تجهيزات آن  و آمبوبگ 
  

   پرستار:عامل انجام كار
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

        . وسايل مورد نياز را آماده مي كند  1
       . شن را آماده و آن ها را بررسي مي كندوسايل مربوط به ساك  2
       .د يدست ها را مي شو  3

وسايل مربوط به ونتيالتور مكانيكي را آماده و ونتيالتور را   4
  . بررسي مي كند

      

با بيمار ارتباط برقرار مي كند و مراحل انجام پروسيجر را به وي   5
 . توضيح مي دهد

      

پزشكي معاينه مي كند و مسير اصلي هاي بيمار را با گوشي  ريه   6
 . تنفس اورا پيدا مي كند

      

       .بخور مرطوب كنار تخت بيمار مي گذارد  7
        .تخت را در وضعيت صاف قرار مي دهد  8
        .يك عدد بالش زير ران ها و زانوهاي وي قرار مي دهد  9
        .بيمار را به آرامي در كنار تخت نگه مي دارد  10
        .ويكول و نوك پستان بيمار دق مي كندبين كال  11
        .دنده هاي تحتاني بيمار را در دو طرف پهلوها دق مي كند  12
        . دقيقه در همان پوزيشن نگه مي دارد10-15بيمار را به مدت   13
       . بيمار را تشويق به سرفه و خروج خلط مي كند  14

 و در سه بكشد نفس عميق بيمار مي خواهد كه از راه بيني از  15
 .مرحلة  كوتاه بازدم كند
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  سرفة( بيمار را تشويق به تنفس عميق و سپس سرفه مي كند  16
  ).مداوم و سه تايي

      

       . دقيقه استراحت به بيمار مي دهد 2 دقيقه تمرين و 1حدود   17
        . دهان شويه مي دهد  18
        . ي كندهاي بيمار را از نظر اثربخشي تكنيك بررسي م ريه  19

20  

  :هاي خود را ثبت مي كند مشاهدات و يافته
  الف ـ تاريخ و زمان فيزيوتراپي 

  ب ـ نام پوزيشن مورد استفاده و طول زمان فيزيوتراپي 
   قوام و محتويات ترشحات و وجود خون   ميزان ، ج ـ رنگ،

  د ـ مشكالت و توجهات پرستاري و ميزان تحمل بيمار 
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 :                                                             تاريخ:                                   آموزشي درماني يا بيمارستاننام مركز

                               :                                    شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  )لوب هاي بااليي ـ قطعات اپيكال(  دادن فيزيوتراپي سينه در وضعيت پوسچرال :نوع فعاليت
  : دافاه
  تخليه ترشحات از قسمت هاي اپيكال لوب هاي فوقاني رية  بيمار -1
 پيشگيري از بروز و پيشرفت عفونت هاي ريوي -2

  پيشگيري از بروز آتلكتازي -3
  :مورد نيازوسايل 

 يا ميز )در صورت وجود ( ز مخصوص درناژ گوشي پزشكي ـ تعدادي بالش ـ تخت مخصوص يا مي
 وسايل دهان شويه ـ كيسه زباله ـ منبع اكسيژن ـ  سوند -ساكشن و تجهيزات آن جلوي بيمار ـ رسيور ـ 

  ) در صورت نياز(نازال يا ماسك اكسيژن ـ دستگاه تهويه مكانيكي و تجهيزات آن  و آمبوبگ 
   پرستار:عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

        . وسايل مورد نياز را آماده مي كند  1
       . وسايل مربوط به ساكشن را آماده و آن ها را بررسي مي كند  2
       .د يدست ها را مي شو  3

وسايل مربوط به ونتيالتور مكانيكي را آماده و ونتيالتور را   4
  . بررسي مي كند

      

با بيمار ارتباط برقرار مي كند و مراحل انجام پروسيجر را به وي   5
 . توضيح مي دهد

      

هاي بيمار را با گوشي پزشكي معاينه مي كند و مسير اصلي  ريه   6
 . تنفس اورا پيدا مي كند

      

       .بخور مرطوب كنار تخت بيمار مي گذارد  7
        .تخت را در وضعيت صاف در مي آورد  8
        . قرار مي دهد درجه نسبت به خودش30 بيمار را پشت  9
        .يك عدد بالش در پشت بيمار قرار مي دهد  10

كف دستان خود را به حالت خميده روي كالويكول و روي   11
  .استخوان هاي شانه قرار مي دهد و از دو طرف دق مي كند

      

        .دنده هاي تحتاني بيمار را در دو طرف پهلوها دق مي كند  12
        . دقيقه در همان پوزيشن نگه مي دارد10 – 15بيمار را به مدت   13
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       .  سرفه و خروج خلط مي كندبيمار را تشويق به  14

از بيمار مي خواهد كه از راه بيني نفس عميق بكشد و در سه   15
 . مرحلة  كوتاه بازدم كند

      

 مداوم و  سرفة(  بيمار را تشويق به تنفس عميق و سپس سرفه مي كند  16
  .)سه تايي

      

       . دقيقه استراحت به بيمار مي دهد 2 دقيقه تمرين و 1حدود   17
        . دهان شويه مي دهد  18
        . هاي بيمار را از نظر اثربخشي تكنيك بررسي مي كند ريه  19

20  

  :هاي خود را ثبت مي كند مشاهدات و يافته
  الف ـ تاريخ و زمان فيزيوتراپي 

  ب ـ نام پوزيشن مورد استفاده و طول زمان فيزيوتراپي 
  جود خون  قوام و محتويات ترشحات و و  ميزان ، ج ـ رنگ،

  د ـ مشكالت و توجهات پرستاري و ميزان تحمل بيمار 
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                      شيفت:                                          نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  )لوب هاي فوقاني ـ قطعه خلفي( فيزيوتراپي سينه در وضعيت پوسچرال : تنوع فعالي
  : فاهدا

   تخليه ترشحات از قسمت هاي پشتي لوب هاي فوقاني ريه بيمار -1
  پيشگيري از بروز و پيشرفت عفونت هاي ريوي -2

   پيشگيري از بروز آتلكتازي -3
   :مورد نيازوسايل 

 يا ميز )در صورت وجود ( مخصوص درناژ خصوص يا ميز گوشي پزشكي ـ تعدادي بالش ـ تخت م
 وسايل دهان شويه ـ كيسه زباله ـ منبع اكسيژن ـ  سوند ،جلوي بيمار ـ رسيور ـ ساكشن و تجهيزات آن

  ) در صورت نياز(نازال يا ماسك اكسيژن ـ دستگاه تهويه مكانيكي و تجهيزات آن  و آمبوبگ 
   پرستار:عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  ل انجام كارمراح رديف

        . وسايل مورد نياز را آماده مي كند  1
       . وسايل مربوط به ساكشن را آماده و آن ها را بررسي مي كند  2
       .د يدست ها را مي شو  3

وسايل مربوط به ونتيالتور مكانيكي را آماده و ونتيالتور را   4
  . بررسي مي كند

      

رار مي كند و مراحل انجام پروسيجر را به وي با بيمار ارتباط برق  5
 . توضيح مي دهد

      

هاي بيمار را با گوشي پزشكي معاينه مي كند و مسير اصلي  ريه   6
 . تنفس اورا پيدا مي كند

      

       .بخور مرطوب كنار تخت بيمار مي گذارد  7
        .تخت را در وضعيت صاف در مي آورد  8
        . درجه تكيه مي دهد30زاويه  بيمار را روي يك بالش در   9
        .قسمت بااليي پشت در هر دو طرف شانه هاي بيمار را دق مي كند  10
        .دنده هاي تحتاني بيمار را در دو طرف پهلوها دق مي كند  11
        . دقيقه در همان پوزيشن نگه مي دارد10 – 15بيمار را به مدت   12
        .ط مي كندبيمار را تشويق به سرفه و خروج خل  13
      از بيمار مي خواهد كه از راه بيني نفس عميق بكشد و در سه   14
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 .مرحلة  كوتاه بازدم كند

 مداوم و  سرفة( بيمار را تشويق به تنفس عميق و سپس سرفه مي كند  15
 .)سه تايي 

      

        . دقيقه استراحت به بيمار مي دهد 2 دقيقه تمرين و 1حدود   16
       . دهددهان شويه مي  17
        .هاي بيمار را از نظر اثربخشي تكنيك بررسي مي كند ريه  18

19  

  :هاي خود را ثبت مي كند مشاهدات و يافته
  الف ـ تاريخ و زمان فيزيوتراپي 

  ب ـ نام پوزيشن مورد استفاده و طول زمان فيزيوتراپي 
   قوام و محتويات ترشحات و وجود خون   ميزان ، ج ـ رنگ،

   و توجهات پرستاري و ميزان تحمل بيمارد ـ مشكالت
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                شيفت:                                                                نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  فاده از اسپيرومتري انگيزشي  كمك به بيمار در است:نوع فعاليت
  : اهداف

   دستيابي به يك تهويه كامل ريوي -1
 ها   كمك در انجام تنفس عميق و در نتيجه انبساط آلوئولي و افزايش حجم ريه-2

 ها و بهبود وضعيت تنفسي بيمار   افزايش بازگشت وريدي از ريه-3

  هاي فوقاني شكم،  تحت جراحي هاي قسمت پيشگيري از بروز و پيشرفت عفونت هاي ريوي در بيماران-4
 هاي مزمن ريوي جراحي هاي قفسه صدري و جراحي در بيماران با بيماري

  . ها در بيماراني كه دچار فلج اندام ها يا ديافراگم مي باشند  كمك به برگشت قدرت انقباضي ريه-5
  .باشند  پيشگيري از بروز آتلكتازي در بيماراني كه در معرض خطر مي-6

اند به   كمك به برگشت الگوي طبيعي تنفسي در بيماراني كه به مدت طوالني استراحت مطلق  بوده-7
  خصوص پس از اعمال جراحي بزرگ 

 كمك به بازگشت قدرت سرفه كردن و خروج ترشحات در سيگاري ها و بيماراني كه كاهش قدرت -8
  سرفه كردن دارند 

  :مورد نيازوسايل 
و يا شود  ي و انحصاري استفاده مي شخص معموالً( خصوص بيماران بستري دستگاه اسپيرومتري م

 گوشي پزشكي ـ ساعت ـ خودكار و كاغذ ـ -) دستگاه اسپيرومتري حجمي كه سر يك بار مصرف دارد
  محلول ضدعفوني در يك ظرف استريل ـ برچسب مشخصات 

  پرستار: عامل انجام كار
  

 تمالحظا  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        . دستور پزشك را مبني بر انجام اسپيرومتري بررسي مي كند  1
       . ديدست هاي خود را مي شو  2
       . وسايل مورد نياز را آماده مي كند  3
        . لوله جريان هواي استريل و قطعة  دهاني استريل را باز مي كند  4

صل ه را به دستگاه اسپيرومتر وقطعة  دهاني را به لوله و لول  5
 . كند مي

      

تعداد و حجم تنفسي دستور داده شده توسط پزشك را روي   6
 . دستگاه تنظيم مي كند
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       . در صورت لزوم دستگاه را روشن مي كند  7
       ).از نظر تعداد و الگوي تنفسي(بيمار را ارزيابي مي كند   8

با بيمار ارتباط برقرار مي كند و مراحل انجام كار را به وي   9
 . آموزش مي دهد

      

قرار )  نيمه نشسته  يا نشسته (بيمار را در پوزيشن  مناسب   10
 . دهد مي

      

 شده مطمئن مي شود كه بيمار نكات آموزشي را كه به وي گفته  11
 . باشد  درك كرده و قادر به همكاري مي است كامالً  

      

       . هاي بيمار را با گوشي پزشكي معاينه مي كند ريه  12
       . مسير اصلي را جهت فيزيوتراپي تنفسي پيدا مي كند  13

 دهاني دستگاه را درست در وسط لب  از بيمار مي خواهد كه قطعه  14
 . هاي خود قرار دهد طوري كه لب هاي وي دو قطعه را بپوشاند

      

بيمار را تشويق مي كند كه به شكل طبيعي بازدم كند و سپس يك   15
 .كن عميق داشته باشددم آرام و تا جاي مم

      

 از او مي خواهد كه عمل  اگر مرحلة  فوق براي بيمار مشكل است،  16
  . مكيدن داخل لوله را خيلي آرام انجام دهد

      

17  
 ثانيه 3از بيمار مي خواهد كه حجم هواي وارد شده درهنگام دم را 

اين تنفس عميق فشار هواي انتهاي دمي را افزايش ( دارد  نگه
  ).دده مي

      

از بيمار مي خواهد كه قطعة  دهاني را خارج كرده و به طور   18
  . طبيعي بازدم كند

      

اجازه مي دهد كه بيمار قبل از شروع مرحله بعدي عضالت تنفسي   19
  .را شل كند و چند تنفس طبيعي انجام دهد

      

 بار در طول ساعت 5-10از بيمار مي خواهد كه اين مرحله را   20
  . دانجام ده

      

21  Tidal valume )TV ( را يادداشت مي كند .        

قدرت سرفه كردن بيمار را ارزيابي مي كند و او را تشويق به   22
 .سرفه مي كند

      

        . هاي بيمار را معاينه مي كند ريه  23
        .  قطعه دهاني را از بيمار مي گيرد،پس از پايان  24
        . دي مي شوقطعه دهاني را در آب گرم  25
        . آن را خشك مي كند  26
        .اسپيرومتر را در جايي كه در دسترس بيمار باشد قرار مي دهد  27
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        . در بين تمرينات قطعه دهاني را در پاكت خودش قرار مي دهد  28
      . به آن برچسب تاريخ و زمان و نام بيمار و شماره تخت را مي زند  29

30  

  :  خود را ثبت مي كندهاي كليه مشاهدات و يافته
   . است ـ هر آنچه به بيمار آموزش دادهالف 

   .ب ـ سطح حجم يا ريت تنظيم شده
 حجم و تعداد تنظيم شده روي  ، نوع دستگاه  زمان ، ج ـ تاريخ ،

  دستگاه و تعداد تنفس بيمار 
تعداد و حجم الگوي ( د ـ حاالت بيمار قبل و بعد از اسپيرومتري 

  بيمار نسبت به تكنيك و علت انجام اسپيرومتري و تحمل   )تنفسي 

      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



استانداردهاي خدمات پرستاريچك لبست 

 
400

 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                        شيفت:                                        نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

   درمان بانبواليزر با حجم بزرگ :ليتنوع فعا
  :  اهداف

   بهداشت برونشيول ها با نگهداري پوشش مخاطي به طور مداوم ـ 1
   مرطوب كردن راه هوايي ـ 2
   خروج خلط   خروج ترشحات باقيمانده،ـ 3
   مرطوب كردن اكسيژن تنفسي ـ 4
  ـ  رساندن داروهاي كمكي 5

   :مورد نيازوسايل 
 - آب مقطر  - اكسيژن فشار قوي   - كنتور جريان – منبع گاز تنظيم شده  :زرگ از قبيل نبواليزر با حجم ب

 ليوان  - اكسيژن -)heater(  دستگاه گرم كننده– گوشي معاينه - داروهاي تجويز شده -دستكش 
   ساكشن  ،نبواليزر

   پرستار واجد شرايط :عامل انجام كار
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

        . دست هايش را مي شويد  1
       . انجام پروسيجر را به بيمار توضيح مي دهد  2
        . عاليم حياتي بيمار را مي گيرد  3

هاي بيمار را   ريهارزيابي اوليه از بيمار داشته باشدبراي اينكه يك   4
  . معاينه مي كند

      

5  
جايي كه ر را تا بيمار را در وضعيت نشسته قرار مي دهد يا سر بيما

كامل و مي آورد تا از باز بودن راه هوايي به طور امكان دارد باال 
 .  شودها مطمئن انتشار آئروسل

      

مطمئن مي شود بيمار آرام است و حين درمان تنفس هاي مساوي   6
 .دارد

      

محفظه آب را تا سطح نشان داده شده از آب مقطر استريل پر مي   7
 . كند

      

 داده است دستگاه گرم كننده را به نبواليزر اگر پزشك دستور  8
 . اضافه مي كند

      

اگر ممكن (يك دماسنج بين قسمت خروجي و بيمار قرار مي دهد   9
  ).است نزديك به بيمار نصب شود
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دماي واقعي گازهاي تنفسي را براي اين كه از سوزاندن بيمار   10
 . جلوگيري كند مانيتور مي كند

      

ژن را در لوله هايي كه به بيمار متصل است بررسي جريان اكسي  11
 .  شود مطمئنمي كند تا از درصد اكسيژن رساني

      

       . وسيله جذب دارو را به بيمار وصل مي كند  12

 يا در كند كند و خلط را خارج مي فه ميمطمئن است بيمار سر  13
 . صورت نياز ساكشن مي كند

      

 تا جايي كه   كنترل مي كند و مجدداً اًسطح آب را در نبواليزر مكرر  14
 .مشخص شده است پر مي كند

      

اگر نبواليزر گرم شده است، از بيمار مي خواهد تا دماي آن را   15
  . گزارش دهد

      

دماي گازي كه بيمار تنفس مي كند را به وسيله دماسنج مانيتور   16
  . مي كند

      

17  
 فاصله مي افتد كليه اتصال  دقيقه5نبواليزر بيش از  اگر درمان با

هاي گرم كننده را قطع  مي كند تا از گرماي بيش از حد آب 
  . جلوگيري كند

      

        .  زمان و مدت درمان را ثبت مي كند تاريخ ،  18
        .  درصد اكسيژن را ثبت مي كند مقدار، نوع دارو و  19

ار به درمان  صداهاي تنفسي و پاسخ  بيم عاليم حياتي اوليه و بعدي ،  20
  . را ثبت مي كند
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                              شيفت:                                                                  نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  جم كوچك درمان بانبواليزر با ح:نوع فعاليت
  :  اهداف

  ـ بهداشت برونشيول ها با نگهداري پوشش مخاطي به طور مداوم 1
  ـ مرطوب كردن راه هوايي 2
   خروج ترشحات باقيماندهـ 3
   خروج خلط ـ 4
   مرطوب كردن اكسيژن تنفسي  ـ 5
  ـ  رساندن داروهاي كمكي6

   :مورد نيازوسايل 
 – ليوان نبواليزر  - اكسيژن   -كنتور جريان   -م شده    منبع گاز اكسيژن تنظي-نبواليزر با حجم كوچك 

   گوشي معاينه - دستكش - ساكشن - داروهاي تجويز شده  - محلول نرمال سالين -ماسك 
   پرستار واجد شرايط :عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

        . ديدست هاي خود را مي شو  1
       .  بيمار توضيح مي دهدانجام پروسيجر را به  2
        . عاليم حياتي بيمار را مي گيرد  3

هاي بيمار را   ريهارزيابي اوليه از بيمار داشتهبراي اين كه يك   4
  . معاينه مي كند

      

5  
بيمار را در وضعيت نشسته قرار مي دهد يا سر بيمار را تا جايي 

ي به طور كامل كه امكان دارد باال مي برد تا از باز بودن راه هواي
 . ها مطمئن شود و انتشار آئروسل

      

 بيمار آرام است و تنفس هاي مساوي حين درمان شود ميمطمئن   6
 . دارد

      

7  

  نبواليزر را به كنتور  بعد از بستن كنتور جريان به منبع گاز،
جريان مي بندد تا جريان گاز را اندازه بگيرد، سپس جريان را به 

قه تعديل مي كند تا ضمن عملكرد كافي از تنفس  ليتر در دقي14-10
 . اضافي جلوگيري كند

      

       شود بخار توليد كنترل مي كند تا مطمئنقسمت خروجي جريان را  8
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 . شده به اندازه كافي باشد

 دقيقه آخر درمان را كنار بيمار مي ماند و عاليم حياتي او 20-15  9
  .اروها را ببيندرا مي گيرد تا هر گونه واكنش منفي به د

      

بيمار را به سرفه  و خروج ترشحات تشويق مي كند يا در صورت   10
 . لزوم ساكشن مي كند

      

11  
داروهاي تجويز شده را آماده مي كند و آنرا به داخل ليوان 
نبواليزر مي ريزد و مقدار آب مقطر يا نرمال سالين تجويز شده را 

 . اضافه مي كند

      

       . ا هر وسيله مخصوص جذب گاز را مي بنددماسك دهاني ي  12
       .  زمان و مدت درمان را ثبت مي كند تاريخ ،  13
       .  درصد اكسيژن را ثبت مي كند نوع و مقدار دارو،  14

عاليم حياتي  اوليه و بعدي و صداهاي تنفسي و پاسخ بيمار به   15
  . درمان را ثبت مي كند
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 :                                                             تاريخ:                                  كز آموزشي درماني يا بيمارستاننام مر

                                 :                                  شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

   درمان با نبواليزر اولتراسونيك :نوع فعاليت
  :  اهداف

  ي پوشش مخاطي به طور مداوم ـ بهداشت برونشيول ها با نگهدار1
  ـ مرطوب كردن راه هوايي 2
   خروج ترشحات باقيماندهـ 3
  ـ خروج خلط 4
   مرطوب كردن اكسيژن تنفسي  ـ 5
  ـ  رساندن داروهاي كمكي6

  :مورد نيازوسايل 
هاي با فشار قوي   لوله- دستگاه رساندن گاز اولتراسونيك -) مافوق صوت( نبواليزرهاي اولتراسونيك 

 - داروهاي تجويز شده  - داروهاي گشاد كننده برونش - دستكش  - نبواليزرهاي دو قسمتي  -سيژن اك
   ساكشن  -گوشي معاينه 
   پرستار واجد شرايط :عامل انجام كار

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        . ديدست هاي خود را مي شو  1
       . انجام پروسيجر را به بيمار توضيح مي دهد  2
        .عاليم حياتي بيمار را كنترل مي كند  3

هاي بيمار  براي اين كه يك ارزيابي اوليه از بيمار داشته است ريه  4
  . را معاينه مي كند

      

5  
بيمار را در وضعيت نشسته  قرار مي دهد يا سر بيمار را تا جايي 
كه امكان دارد باال مي آورد تا از باز بودن ريه به طور كامل و 

 . ها مطمئن شود نتشار آئروسلا

      

       . هاي مساوي يكسان دارد  بيمار آرام است و تنفسشود ميمطمئن   6

هاي ريه استفاده مي كند تا از   از گشاد كننده قبل از شروع به كار،  7
 .اسپاسم ريه جلوگيري شود

      

       . نبواليزر دو قسمتي را تا سطح نشان داده شده پرمي كند  8
        . ه را روشن مي كنددستگا  9

قسمت خروجي جريان را جهت خروج مناسب بخار توليد شده   10
 . كنترل مي كند
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 حين انجام پروسيجر براي مشاهده  بيمار را به طور مكرر،  11
 . العمل هاي مخالف كنترل مي كند عكس

      

       . هاي بيمار را معاينه مي كند عاليم حياتي بيمار را مي گيرد و ريه  12
       . تاريخ ،  زمان و مدت درمان را ثبت مي كند  13
       .  درصد اكسيژن را ثبت مي كند مقدار و نوع دارو،  14

عاليم حياتي اوليه و بعدي و صداهاي تنفسي و پاسخ بيمار به   15
  .درمان را ثبت مي كند 

      

        . دست هاي خود را مي شود  16
       . يح مي دهدانجام پروسيجر را به بيمار توض  17
        .عاليم حياتي بيمار را كنترل مي كند  18

هاي بيمار   ريه باشدبراي اين كه يك ارزيابي اوليه از بيمار داشته  19
  . را معاينه مي كند

      

20  
بيمار را در وضعيت نشسته  قرار مي دهد يا سر بيمار را تا جايي 

به طور كامل و كه امكان دارد باال مي آورد تا از باز بودن ريه 
 . ها مطمئن شود انتشار آئروسل

      

       . هاي مساوي يكسان دارد  بيمار آرام است و تنفسشود ميمطمئن   21

هاي ريه استفاده مي كند تا از   از گشاد كننده قبل از شروع به كار،  22
 .اسپاسم ريه جلوگيري شود

      

       .  كندنبواليزر دو قسمتي را تا سطح نشان داده شده پرمي  23
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

                                                               :    شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

   جداسازي از دستگاه ونتيالتور:نوع فعاليت
ي موفق بستگي به توان تنفسي بيمار دارد، بدين صورت كه تنفس خودبه خودي بايد جداساز: مقدمه

  . نيازهاي تنفسي را تامين كند
   :اهداف

  . پيشگيري از وابسته شدن بيمار به ونتيالتور مكانيكي-1
 .باشند  كمك ونتيالتور قادر به جدايي از دستگاه نمي  كمك به برگشت تنفس بيماراني كه بدون-2

 هش اضطراب بيمار و كاهش اختالالت روحي و رواني بر اثر تنفس مصنوعي طوالني مدت  كا-3

  :مورد نيازوسايل 
صورت نياز ـ سوند اكسيژن ـ وسايل   در-Piece  Tدستگاه ونتيالتور مكانيكي ـ منبع اكسيژن ـ

   متري  دستگاه پالس اكسي  ـ گوشي پزشكي ـ دستگاه اندازه گيري فشار خون ـABGگيري  اندازه
   بيهوشي، يا پرستار  دوره ديده  پرستار-پزشك : عامل انجام كار

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

از تخليه ترشحات معده بيمار قبل از شروع جداسازي اطمينان   1
  . حاصل مي كند

      

در مورد نحوه انجام كار و هدف پروسيجر به بيمار توضيحات   2
  .كافي مي دهد

      

ز نظر همراه بودن با بيمار و تحت نظر قرار دادن وي و كنترل ا  3
 . پاسخ هاي او به جداسازي از دستگاه به او اطمينان مي دهد

      

مثبت بودن معيارهاي جدايي بيمار از دستگاه ونتيالتور را بررسي   4
  . مي كند

      

       . دستور جداسازي بيمار از سوي پزشك را بررسي مي كند  5
       .  نشسته و نيمه نشسته به بيمار  مي دهدپوزيشن  6

بيمار را به دستگاه پالس اكسي متري وصل مي كند و تا اتمام   7
  . وي را جدا نمي كندجداسازي

      

   فشارخون ،  تعداد تنفس ،  آريتمي ها، اطالعات پايه شامل ضربان قلب،  8
  .  كند بيمار را قبل از جداسازي ثبت ميGCS و   ABG  دفع ادرار ،

      

اد و درصد اكسيژن مشخص به تعدادي تنفس اجباري با حجم و تعد  9
 . دهد ميبيمار 

      

10  
هاي اجباري ارائه شده توسط  به صورت تدريجي تعداد تنفس

سرعت كاهش ( را كم مي كند Tidal volume و  ونتيالتور ،
  ).بستگي به پاسخ و سطح تحمل بيمار دارد
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11  ABG هاي ونتيالتور  پس از هر بار تغيير پارامتر دقيقه 20 را
 . كنترل مي كند

      

 تنفس در دقيقه 2-4 با كاهش تعداد تنفس اجباري به CPAPاز مد   12
  . استفاده مي كند

      

       . بيمار را از نظر قدرت تنفس خودبه خودي ارزيابي مي كند  13

14  
ا پس از جدا  قطعه آنر مي كند،  استفاده T.pieceدر صورتي كه از 

 به كانكشن مربوط   يا لوله تراكياستومي،ETTكردن لوله ونتيالتور 
  . وصل مي كند

      

 وصل مي T.pieceرابط اكسيژن را به محل مخصوص در سر   15
 . كند

      

       . اكسيژن را به ميزان دستور داده شده باز مي كند  16
        . ي كندبيمار را از نظر قدرت تنفس خودبه خودي ارزيابي م  17
        .  دقيقه انجام مي دهد20 پس از ABGيك نمونه   18

 جدا T.piece، بيمار را از ABG در صورت مطلوب بودن جواب   19
  .كرده و لوله تراشه را خارج مي كند

      

        .ساكشن ترشحات ته حلق انجام مي شود  20
        .  را تفسير مي كندABGجواب   21

 و ABG جواب  هاي احتمالي،  آريتمي فسي ،عاليم حياتي، الگوي تن  22
GCS بيمار را كنترل مي كند .  

      

        . درصد مي دهد40 – 60از طريق ماسك براي بيمار اكسيژن   23
24  ABGرا كنترل مي كند  .        
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                                            :                  تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                                                  :              نام عامل انجام كار

   ) Weaning cpap( جداسازي بيمار بزرگسال از دستگاه ونتيالتور به روش :نوع فعاليت
  : اهداف

  بهبود قدرت عضالت تنفسي -1
  اي تنفسي  ملكرد حرفه كاهش تالش تنفسي و پيشگيري از خستگي عضالت در بيماران با ع-2
  جلوگيري از عوارض مربوط به دستگاه ونتيالتور -3

 : مورد نيازوسايل 

گيري   وسايل اندازه - چسب – منبع اكسيژن ـ سوند اكسيژن ـ دستگاه ساكشن ـ گاز  دستگاه ونتيالتور ـ
ABGدستگاه فشارخون ـ دستگاه پالس اكسي متري  گوشي پزشكي ـ   ـ  

   دوره ديدهرستار  پ:عامل انجام كار
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

        .قبل از شروع جداسازي به ميزان كافي به بيمار استراحت مي دهد  1

از چند ساعت قبل تا چند ساعت پس از جداسازي از دستگاه به   2
 .بيمار چيزي براي خوردن نمي دهد

      

يوتراپي و استحمام  فيز از انجام پروسيجرهاي بزرگي چون دياليز،  3
 . قبل از شروع فرايند جداسازي خودداري مي كند

      

مثبت بودن معيارهاي جدايي بيمار از دستگاه ونتيالتور را بررسي   4
  . مي كند

      

دستور جداسازي بيمار از دستگاه را در پرونده بيمار چك مي   5
 .كند

      

6  
 تعداد  شار خون، ف ها،  آريتمي اطالعات پايه از جمله ضربان قلب ،

  قبل از جداسازي را ثبت مي GCS و ABG   دفع ادرار ، تنفس ،
 . كند

      

       .  و هدف انجام كار به بيمار توضيح مي دهددر مورد نحوه  7

به بيمار اطمينان مي دهد كه با وي همراه است و پاسخ هاي وي به   8
 . د كردجداسازي از دستگاه را بررسي خواه

      

       .نشسته و يا نيمه نشسته به بيمار مي دهدپوزيشن   9
        .دستگاه پالس اكسي متري را به بيمار وصل مي كند  10

در صورت لزوم داخل تراشه و دهان بيمار را به روش صحيح   11
 .ساكشن مي كند
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12  
جهت اصالح حركات تنفسي و قادر شدن بيمار به تنفس در اولين 

 دقيقه روي مد 5تور را به مدت قدم تالش براي جداسازي، ونتيال
CPAPقرار مي دهد  .  

      

13  
پس از هر مرحله جداسازي بيمار را مجدداً روي حمايت تهويه اي 

با سرعتي كه تنفس ارادي را از بين ببرد قرار ) SIMV ياPsvمد (
  .مي دهد

      

14  
براي جداسازي در روز، بسته به طول دوره جداسازي و زمان 

 بار در روز  2-6هاي جداسازي  ر بين دورهاستراحت بيمار د
 . تالش مي كند

      

 ABG دقيقه پس از هر بار تغيير در پارامترهاي ونتيالتور براي بيمار 20  15
  .انجام مي دهد

      

پس از بررسي بيمار و اطمينان از توانايي او براي انجام تنفس،   16
 .اي را قطع مي كند حمايت تهويه

      

ه هاي عدم تحمل بيمار به فرآيند جداسازي را مورد توجه عاليم و نشان  17
  .قرار مي دهد

      

 بيمار را ثبت ABG در طول مدت جداسازي عاليم حياتي و  18
  .كند مي

      

عاليم و نشانه هاي عدم تحمل بيمار به فرآيند جداسازي را مورد توجه   19
  .قرار مي دهد

      

عادي و اختالالت در صورت مشاهده ي هر گونه عاليم غير   20
 .  و نشانه هاي عدم تحمل ، فرآيند را قطع مي كندABGمربوطه به 

      

تمام اقدامات انجام شده، واكنش بيمار و نتيجه كار را گزارش و   21
  .ثبت مي كند
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                                                 :             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                                                       :         نام عامل انجام كار

   )T ) T.piece جداسازي بيمار از دستگاه ونتيالتور با استفاده از لوله :نوع فعاليت
  : اهداف

   بهبود قدرت عضالت تنفسي-1
  تنفسي  ان با عملكرد حد مرزي  كاهش تالش تنفسي و پيشگيري از خستگي عضالت در بيمار -2
   پيشگيري از به تاخير افتادن روند جداسازي -3

  :مورد نيازوسايل 
ـ چسب در صورت لزوم ـ گاز ـ ) T.piece( لوله  سوند اكسيژن ـ دستگاه ونتيالتور ـ منبع اكسيژن ـ  

تري ـ دستگاه  ـ گوشي پزشكي ـ دستگاه فشار خون ـ دستگاه پالس اكسي م ABGگيري  وسايل اندازه
  ساكشن 

   پزشك -دوره ديده پرستار : عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

قبل از شروع فرايند جداسازي به ميزان كافي به بيمار   1
  . استراحت مي دهد

      

 فيزيوتراپي  از انجام پروسيجرهاي بزرگي چون دياليز،  2
 . ي كندتنفسي و استحمام بيمار خودداري م

      

از مثبت بودن معيارهاي جدايي بيمار از دستگاه ونتيالتور   3
 ) . طبق دستور العمل (مطلع مي شود و بررسي مي كند 

      

دستور جداسازي بيمار از دستگاه را در پرونده بيمار چك   4
  .مي كند

      

5  
 فشار خون ـ  -ها اطالعات پايه شامل ضربان قلب ـ آريتمي

 قبل از شروع GCS و ABG  فع ادرار ـتعداد تنفس ـ د
 . جداسازي را ثبت مي كند

      

از چند ساعت قبل تا چند ساعت بعد از جداسازي، معده بيمار را   6
 .داردمي خالي نگه 

      

در مورد نحوه ي انجام كار و هدف انجام پروسيجر به بيمار   7
 .توضيح كافي مي دهد

      

اين كه وي مرتباً تحت نظر به بيمار از همراه بودن با وي و  8
در زمان جداسازي كنترل است و پاسخ هايش به دستگاه

      



 تنفس/ فصل هفتم

 
411 

 .شود اطمينان مي دهد مي
       .جهت انجام فرآيند به بيمار پوزيشن نيمه نشسته مي دهد  9

 روش صحيح در صورت لزوم ساكشن داخل تراشه را به  10
 .كند مي

      

 از كانكشن متصل به لوله رابط هوايي دستگاه ونتيالتور را  11
 .لوله داخل تراشه جدا مي كند

      

12  T.pieceرا به كانكشن لوله داخل تراشه اتصال مي دهد .       

 وصل T.piece سوند اكسيژن را به محل مخصوص روي   13
 .مي كند

      

 10 يا  تجويزي با دستگاه تهويه مصنوعي به ميزان اكسيژن  14
 . ر اكسيژن مي دهد به بيما درصد بيشتر از آن ميزان

      

 5- 10 را در شروع جداسازي به ميزان T.pieceدوره هاي   15
  .دقيقه كوتاه مي كند

      

را تدريجاً T.piece  دقيقه زمان 30-60بر حسب تحمل بيمار تا حد   16
  .افزايش مي دهد

      

        . انجام مي دهدABG دقيقه پس از هر مرحله جداسازي 20  17

جداسازي مجدداً بيمار را روي دستگاه با پس از هر مرحله   18
  . قرار مي دهدA/Cحمايت كامل تهويه اي نظير مد 

      

19  
 بار در روز بسته به 2-6هاي جداسازي را به ميزان  دوره

طول زمان جداسازي و مقدار استراحتي  كه بيمار قبل از 
  . مرحله جداسازي بعدي نياز دارد تكرار مي كند

      

جداسازي را با افزايش طول زمان جداسازي تعداد دفعات   20
  .كاهش مي دهد

      

21  
به علت تمايل به هيپوونتيالسيون درضمن خواب، به بيمار در 

بيمار در طول شب مجدداً زير ( طول شب استراحت مي دهد 
  ). دستگاه قرار گيرد 

      

در صورتي كه بيمار براي تمام طول روز قادر به تهويه   22
  . سازي را در شب انجام مي دهدارادي باشد جدا

      

تا زماني كه بيمار قادر باشد براي تمام طول روز از دستگاه   23
  .جدا باشد روش قطع و وصل متناوب را ارايه مي دهد

      

در صورتي كه بيمار بتواند براي تمام طول شبانه روز از   24
  .دستگاه جدا باشد حمايت ونتيالتوري را قطع مي كند

      

        .م اقدامات انجام شده و نتايج آن را گزارش و ثبت مي كندتما  25
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                             شيفت:                                                   نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

 زي بيمار از ونتيالتور به روش حمايت فشاريجداسا:  نوع فعاليت

   :اهداف
   بهبود قدرت عضالت تنفسي-1
  تنفسي   كاهش تالش تنفسي و پيشگيري از خستگي عضالت در بيماران با عملكرد حد مرزي  -2
  پيشگيري از به تاخير افتادن روند جداسازي -3

  : مورد نيازوسايل 
گيري  ـ چسب در صورت لزوم ـ گاز ـ وسايل اندازه د اكسيژن ـسون دستگاه ونتيالتور ـ منبع اكسيژن ـ  

ABG ـ گوشي پزشكي ـ دستگاه فشار خون ـ دستگاه پالس اكسي متري ـ دستگاه ساكشن   
   دوره ديدهپرستار: عامل انجام كار

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

كافي در مورد نحوه انجام كار و هدف پروسيجر به بيمار توضيح   1
 .مي دهد

      

2  
به بيمار در رابطه با همراه بودن با وي و تحت نظر بودن وي و 

جداسازي وي از دستگاه اطمينان هاي بيمار به  كنترل پاسخ
 .دهد مي

      

مثبت بودن معيارهاي جدايي بيمار از دستگاه ونتيالتور را بررسي   3
 .مي كند

      

 جداسازي قطع  ساعت قبل از12-24داروهاي وازوپرسور را   4
 .كند مي

      

 ساعت قبل از جداسازي 12-24چارت عاليم حياتي بيمار را از   5
 .بررسي مي كند

      

       .دستور جداسازي بيمار از سوي پزشك مربوطه را كنترل مي كند  6
       .وضعيت نشسته و نيمه نشسته به بيمار مي دهد  7

تعداد  شار خون، آريتمي ها، ف اطالعات پايه از قبيل ضربان قلب،  8
  . قبل از جداسازي را ثبت مي كندABGتنفس، دفع ادرار، 

      

        .بيمار را به پالس اكسي متر وصل مي كند  9

10  
 ميلي ليتر به ازاء هر 5 كه حجم جاري به ميزان P.SVسطحي از 

 بار در دقيقه ايجاد مي كند را 20كيلوگرم وزن بدن و تعداد تنفس 
  .مي كندروي ونتيالتور تنظيم 
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 كاهش مي cm H2O 5-2 را به ميزان p.svبه صورت تدريجي   11
  .دهد

      

 ، بيمار را از نظر تحمل سطح P.SVهم زمان با كاهش تدريجي   12
  .ي بررسي مي كندونتيالتوركاهش كمك 

      

 ABG ،ينگبار تغيير در پارامترهاي مانيتور دقيقه پس از هر 20  13
  .انجام مي دهد

      

جهت cm H2O  5-2 به P.SVروند جداسازي تا رسيدن سطح به   14
  .غلبه بر مقاومت موردي ادامه مي دهد

      

       .زمان جداسازي در هر مرحله را افزايش مي دهد  15
        . مي دهدPSVmaxدر زمان استراحت بين مراحل جداسازي   16

17  
 مي دهد p.s به اندازه ايي SIMV همراه با p.svدر جداسازي با 

ه به تنفس ارادي جهت غلبه بر مقاومت ارادي مد تهويه اي كمك ك
  .كند

      

به همراه كاهش تدريجي در سطح SIMV جداسازي را به روش  18
p.svادامه مي دهد . 
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                                         :                     تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان
:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش

  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                                               :                 نام عامل انجام كار
 SIMVجداسازي بيمار از ونيتالتور به روش : نوع فعاليت

   :اهداف
   پيش گيري از وابسته شدن بيمار به ونتيالتور-1
 .ي از دستگاه نمي باشند كمك به برگشت تنفس ارادي بيماراني كه بدون كمك ونتيالتور قادر به جداي-2
   كاهش اضطراب بيمار و كاهش اختالالت رواني بر اثر تنفس مصنوعي طوالني مدت -3

  : مورد نيازوسايل 
گيري  ـ چسب در صورت لزوم ـ گاز ـ وسايل اندازه سوند اكسيژن ـ دستگاه ونتيالتور ـ منبع اكسيژن ـ  

ABG لس اكسي متري ـ دستگاه ساكشن ـ گوشي پزشكي ـ دستگاه فشار خون ـ دستگاه پا  
   دوره ديدهپرستار: عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

در مورد نحوه انجام كار و هدف پروسيجر به بيمار توضيحات   1
 .كافي مي دهد

      

به بيمار از همراه بودن با وي و تحت نظر بودن وي و كنترل   2
 .وي از دستگاه اطمينان مي دهدپاسخ هاي بيمار به جداسازي 

      

مثبت بودن معيارهاي جدايي بيمار از دستگاه ونتيالتور را بررسي   3
 .مي كند

      

       .دستور جداسازي از سوي پزشك مربوطه را كنترل مي كند  4
      .دهد شسته و نيمه نشسته ميجهت انجام فرآيند به بيمار پوزيشن ن  5
        . وصل مي كندبيمار را به پالس اكسي متر  6

7  
 فشارخون، تعداد  آريتمي ها، اطالعات پايه شامل ضربان قلب،

 بيمار را قبل از جداسازي ثبت GCS و ABGتنفس، دفع ادرار، 
  .مي كند

      

تعدادي تنفس اجباري با حجم و تعداد و درصد اكسيژن مشخص   8
 .به بيمار مي دهد

      

 ونتيالتور را تا رسيدن تعداد تنفس هاي اجباري ارائه شده توسط  9
 .به تنفس خود به خودي بيمار به تدريج كم مي كند

      

10  ABG دقيقه پس از هر بار تغيير پارامترهاي ونتيالتور 20 را 
  .كنترل مي كند

      

 2-4با كاهش تعداد تنفس اجباري به T.piece يا CPAP از مد   11
  .تنفس در دقيقه استفاده مي كند

      

        . مشاهدات خود را ثبت مي كنديافته ها و  12



 تنفس/ فصل هفتم

 
415 

 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   يفتش:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار
   خارج كردن چست تيوب:عنوان فعاليت

  ي از ايجاد عفونت در پرده جنب  جلوگير:هدف 
   گاز وازلين ـ گاز استريل ـ دستكش استريل   ست بخيه ـ:وسايل مورد نياز

  دوره ديده پزشك وپرستار :عامل انجام كار 
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

با بيمار ارتباط برقرار كرده و مراحل انجام كار را براي وي   1
  . توضيح مي دهد

      

 30 در صورت لزوم  نياز به استفاده از مسكن را بررسي نموده ،  2
  . دقيقه قبل از انجام روش آن را تزريق مي كند

      

ها و پانسمان   ست استريل را براي كشيدن بخيه دست ها را شسته ،  3
. مجدد باز مي كند  

      

 مناسب قرار داده از  بيمار را برحسب دستور پزشك در پوزيشن  4
  . ي و عاطفي مورد حمايت قرار مي دهدنظر جسم

      

5  
از بيمار مي خواهد كه بعد از كشيده شدن بخيه ها يك نفس عميق 
بكشد و تا زماني كه پزشك لوله ها را خارج مي سازد نفس خود 

  . را نگه دارد

      

گاز وازلين را به همراه چند عدد گاز در محل كشيده شدن چست   6
  . مي كند انسمان را فيكس تيوپ قرار داده و با چسب پ

      

7  
عالوه بر بررسي تجهيزات، بيمار را از نظر وضعيت سرفه و تنفس 

 بررسي و شناخت قفسه سينه و  عميق يا محل ورود چست تيوپ،
  . عاليم حياتي در صورت لزوم مورد مشاهده قرار مي دهد

      

        .  در وضعيت راحت قرار مي دهد بيمار را مجدداً  8

 استفاده شده را برداشته و برچسب مواد مترشحه از بدن را روي وسايل  9
  .آن مي چسباند

      

10  
 رنگ و نوع مواد  مقدار،. پانسمان قفسه سينه را بررسي مي كند

درناژ شده از قفسه سينه را بررسي و به هر گونه عوارض توجه 
  . هاي پرستاري مورد نياز را به عمل مي آورد مي كند و مراقبت

      

        .بعد از خارج شدن چست تيوب بيمار را از نظر وجود آمفيزم چك مي كند  11
        .تمام موارد انجام شده را در گزارش پرستاري ثبت مي كند  12
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            :                                                  تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                  :                                              نام عامل انجام كار

 )اكستيوب كردن ( خارج نمودن لوله تراشه : نوع فعاليت

    خروج كامل يا تعويض لوله تراشه:هدف
  :مورد نيازوسايل 
تجهيزات مربوط به ساكشن  -آب مقطر  - سي سي 10 سي سي يا 20سرنگ  - سيلندر اكسيژن -آمبوبگ 

   وسايل اينتوباسيون –تر  پالس اكسي م–
  دوره ديدهپرستار : عامل انجام كار

  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
       .دستور پزشك را مبني بر اكستيوب كردن بيمار كنترل مي كند  1

2  
با بيمار ارتباط برقرار مي كند و به وي مي گويد كه به علت 

شك تصميم به برگشت وضعيت تنفس به حالت طبيعي طبق نظر پز
 . شده استخروج لوله تراشه گرفته

      

       .پوزيشن نيمه نشسته به بيمار مي دهد  3
        .مطمئن مي شود كه بيمار از يك ساعت قبل چيزي نخورده است  4
       .لوله تراشه و مجاري تنفس، دهان و حلق بيمار را ساكشن مي كند  5

 و تا ثابت شدن پروپ پالس اكسي متر را به بيمار وصل مي كند  6
  .وضعيت بيمار ادامه داشته باشد

      

       .كاف لوله تراشه را خالي مي كند  7

در حين تنفس عميق در انتهاي بازدم لوله تراشه را به آرامي خارج   8
 .مي كند

      

جهت ارزيابي سريع عملكرد بيمار را تشويق به سرفه و حرف   9
 .زدن مي كند

      

يژناسيون مرطوب براي بيمار ايجاد توسط ماسك اكسيژن، اكس  10
 .مي كند

      

تا ثابت شدن وضعيت و تعداد تنفس، نحوه عملكرد عضالت تنفسي   11
 . را كنترل مي كندABGو 

      

كليه مشاهدات و يافته هاي خود را از مشكالت پيش آمده و   12
 .اقدامات انجام شده ثبت مي كند
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 :                                                             تاريخ:                                  ننام مركز آموزشي درماني يا بيمارستا

     :                                                              شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار
  )ساكشن بيني حلقي، ساكشن لوزه اي(ساكشن فارنكس : عنوان فعاليت

   :اهداف
روي تنفس مي كنند، با كمك ساكشن اورو فارنكس، دهان و  در بيماران با هوشياري پايين كه با كمك اي-1

  .بيني و حلق را از ترشحات پاك مي كند
  . كند اي حلق بيمار را پاك مي  در بيماران هوشيار به وسيلة قطعة  لوزه-2
 يا نشت مايع نخاعي به داخل حلق دارند از اين نوع ساكشن بيماراني كه ريسك خونريزي دارند در -3

 .شود ازي حلق از خون و ترشحات مايع نخاعي استفاده ميجهت پاك س

  .  تميز كردن راه هوايي بيماراني كه خود قادر به اين كار نيستند-4
   حفظ راه هوايي بيمار و رساندن حداكثر اكسيژن به بيمار-5
  . جهت تحريك تنفس عميق بيماري كه لوله گذاري نشده است-6
  ز جانب پرستار در بيمار  ايجاد حس همراه بودن و حمايت ا-7

   :ابزار مورد نياز
 كاتتر - دستكش استريل  - نرم كننده قابل حل در آب - شكل 7 كانكش -ساكشن ديواري يا قابل حمل 

 - رسيور جهت استفراغ بيمار - آب استريل يا سرم نرمال سالين - 14-18ساكشن استريل به شماره 
 عينك محافظ در - ماسك -ت نياز با شماره مناسب  ايروي در صور- دستكش يكبار مصرف -حوله 

   - پالس اكسي متر – گان در صورت نياز -صورت نياز 
    پرستار:عامل انجام كار

  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        . دستور پزشك مبني بر ساكشن اورو فارنكس را بررسي مي كند  1
        . مي كند بيمار را در صورت وجود بررسي ABGجواب   2
       . عاليم حياتي بيمار را كنترل مي كند  3
        . ميزان توانايي بيمار در سرفه كردن و تنفس عميق را بررسي مي كند  4

5  
 پوليپ بيني،  تاريخچه بيمار از نظر وجود انحراف سپتوم بيني،

نريزي از بيني و ترشحات بررسي  جراحت ها،  خو شكستگي بيني،
 . از را انتخاب مي كندكند و بيني ب مي

      

       . ديدست هاي خود را مي شو  6
       . وسايل مورد نياز را آماده مي كند  7
      با بيمار ارتباط برقرار مي كند و مراحل انجام پروسيجر را به وي   8
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 . توضيح مي دهد

به بيمار مي گويد كه ممكن است دچار سرفه يا تهوع بشود اما   9
 .كند فه به خروج ترشحات كمك مينگران نباشد زيرا سر

      

       . وسايل را به اتاق بيمار مي برد  10
       . هاي حفاظ تخت را باال مي آورد نرده  11
       . شيشه ساكشن را روي ساكشن  در محل خود قرار مي دهد  12
       . كانكشن لوله را به لوله اتصال وصل مي كند  13
       . تريل را باز مي كندمحلول نرمال سالين يا آب مقطر اس  14
       . بيمار را در پوزيشن نيمه نشسته يا در صورت تحمل نشسته قرار مي دهد  15

به (مي دهد ساكشن اكسيژن  صد درصد به بيمار قبل از شروع   16
  ).  دقيقه 1مدت 

      

        . ساكشن ديواري يا پرتابل را روشن مي كند  17

متر   ميلي80-120بين ( كند فشار مناسب جهت ساكشن انتخاب مي   18
  .)جيوه

      

انتهاي كانكشن لوله را با انگشت مسدود مي كند و فشار ساكشن   19
  . را چك مي كند

      

        . با استفاده از تكنيك استريل ، كاتتر ساكشن را باز مي كند  20
        .دستكش را مي پوشد  21
        . دست غالب خود را استريل فرض مي كند  22
        .پالس اكسي متر را تا پايان ساكشن كردن به بيمار وصل مي كندپروپ   23

دست غيرغالب خود را استريل فرض كرده و به وسيلة  آن   24
  . مقداري از نرمال سالين داخل ظرف استريل مي ريزد

      

با دست غيرغالب خود مقداري ژل لوبريكانت داخل فضاي استريل روي   25
  . گاز مي گذارد

      

        . دمي دارست استريل كاتتر را بربا د  26
        . آن را به لوله متصل كننده وصل مي كند  27
        . با دست غيرغالب خود درجه ساكشن را كنترل مي كند  28

بيمار را تشويق به انجام سرفه مي كند و توصيه مي كند چندين   29
  . بار قبل از شروع ساكشن نفس آرام و عميق بكشد

      

 سوراخ بيني انتخاب شده را با دست   بيني حلقي،جهت ساكشن  30
  . غيرغالب خود باال مي گيرد

      

بدون روشن كردن ساكشن به  آرامي كاتتر  ساكشن را به داخل   31
  . بيني بيمار فرو مي برد
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        . كاتتر را بين انگشتان خود مي پيچد  32

 بيمار به متر كاتتر را داخل مي برد تا وقتي كه  سانتي15-5/12  33
  . سرفه بيافتد

      

 بدون روشن كردن ساكشن به آرامي كاتتر  جهت ساكشن دهاني،  34
  . را به داخل دهان بيمارفرو مي برد

      

 سانتي متر از كنار دهان بيمار تا جايي داخل دهان 5/7-10كاتتر را  35
  . مي برد كه بيمار به سرفه بيافتد

      

        . ساكشن را روشن مي كند  36
        .هاي دهان و ناحيه حلق را ساكشن مي كند كناره  37
        . به آرامي دهان و بيني و حلق را ساكشن مي كند  38
        .  ثانيه ساكشن كردن آرام را ادامه مي دهد15-10  39
        . با حركت آرام و چرخشي كاتتر را خارج مي كند  40
        . مي كند آن را دور دست غالب خود جمع  در حين خروج كاتتر،  41

تنفسي وي توجه مي كند تا بيمار را ارزيابي مي كند و به صداهاي   42
  . شود كه ساكشن موثر بوده است يا خيرمتوجه

      

        . مقداري اكسيژن به بيمار مي دهد  43

در صورتي كه مخاط غليظ به لومن كاتتر چسبيده باشد لومن كاتتر را به   44
  . استريل تميز مي كندوسيلة ساكشن نمودن مقداري آب 

      

تكنيك را تا زماني كه صداهاي غيرطبيعي تنفسي بيمار قطع شود   45
  . ادامه مي دهد

      

        .  دستكش استريل خود را خارج مي كند پس از اتمام ساكشن كردن ،  46
        . با دستكش يكبار مصرف ظرف آب را تخليه مي كند  47
        . سالين مي شودكانكشن را با فشار آب يا نرمال   48
        . قسمت هاي يكبار مصرف را دور مي ريزد  49
        . دست هاي خود را مي شود  50

51  

  . هاي خود را ثبت مي كند مشاهدات و يافته
  علت وقوع تكنيك استفاده شده   زمان ، الف ـ تاريخ ،
   محتويات ترشحات   غلظت ، ،  رنگ  ب ـ مقدار،

   و بعد از انجام تكنيك ج ـ وضعيت تنفسي بيمار قبل
  د ـ مشكالت بيمار و اقدامات پرستاري انجام شده حين تكنيك 

  هـ ميزان تحمل بيمار نسبت به تكنيك 
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

                                                          :         شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  بررسي سيستم عصبي بيمار:  نوع فعاليت
ي بيمار شامل اندازه گيري درجه حرارت، نبض، تنفس، ارزيابي سطح بررسي سيستم عصب :مقدمه

 زمان و مكان  ا و آگاهي بيمار به شخص،، فعاليت مردمك ه )Level of consiousness(هوشياري 
  .باشد مي

   :هدف 
  بررسي بيمار از نظر وجود اختالالت عصبي

  : مورد نيازوسايل 
 -  چارت اندازه مردمك-دستگاه فشارخون  - گوشي –به اي اپليكاتور با نوك پن -ترمومتر –چراغ قوه 

  خودكار يا مداد
  پرستار: عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار  رديف

علت و نحوه انجام كار را به  بيمار توضيح مي دهد حتي اگر بيمار   1
  . قادر به پاسخ نباشد

      

        .دست هاي خود را مي شويد  2
        .امنيت بيمار را رعايت مي كندخلوت و   3

4  Loc) Level of consiousness ( يا سطح هوشياري بيمار را
  .بررسي مي كند

      

        .وضعيت مردمك ها و حركات چشم بيمار را بررسي مي كند  5
        .وضعيت حركتي بيمار را بررسي مي كند  6
       .نددرجه حرارت، نبض، تنفس و فشار خون بيمار را كنترل مي ك  7
        .عملكرد اعصاب حسي را مورد بررسي قرار مي دهد  8

ي، گگ ، رفلكس هاي عضالت و رفلكس هايي مانند بابنسك  9
  .هاي سطحي مانند كف پا را چك مي كند رفلكس

      

        .كاركرد  عقالني بيمار را بررسي مي كند  10
        .محتواي فكر بيمار را از نظر توهم و هذيان بررسي مي كند  11
        .وضعيت هيجاني بيمار را بررسي مي كند  12
        .اطالعات به دست آمده را به شرح زير ثبت و گزارش مي كند  13
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14  

  : را بيمارتغيير شرايط باليني اطالعات پايه علي رغم عدم 
 در صورت تغيير شرايط بيمار نكات مورد نياز در مورد تغيير -

  .مي كندثبت را شرايط 
و وضعيت آگاهي بيمار  به فرد، مكان و  ي بيمار سطح هوشيار-

  .كند ميثبت را زمان 
ثبت ملكرد حركتي و عاليم حياتي بيمار را ع ها،  فعاليت مردمك-

  .كند مي
نكات مورد نياز در بررسي  با توجه به عالئم اختصاري زير -

  :وضعيت نرولوژيك بيمار را ثبت مي كند
1- 3A+O× = ،ان و تاريخ مي باشد كه مك آگاه و آشنا به شخص:  

O  = Oriented   و A= Alert به معناي زمان، مكان 3  و ضربدر 
 .                                                                 و شخص است

2- PERRL  :  مردمك ها مساوي، گرد و واكنش مثبت به نور
  :دارند  كه

P =pupil     E=Equal    R =Round   R =Reactive    
  L =Lightاست .  
3- EOMI حركات خارجي كره ي چشم سالم است كه :  
E =Extra      O =Ocular    M =Movement      I =Intact  
  .مي كند ثبت  را نيز   رفتار بيمار-4
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                                                              :تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                كارنام عامل انجام 
    كنترل درد بيمار:نوع فعاليت

كه داريد به خاطر . درد يك تجربه حسي و عاطفي همراه با آسيب بالقوه و واقعي بافتي است: مقدمه
عموماً بيماران هنگام درد . ابل اطميناني از وجود درد مي باشدگزارش خود بيمار مبني  بر درد شاخص ق

 مراجعه مي كنند زيرا آن ها نيز مي دانند كه درد نشان دهنده يك مشكل مراقبت بهداشتيشديد  به سيستم 
  .جدي است

    :اهداف
   كاهش يا از بين بردن درد بيمار-1
   ايجاد راحتي و آسايش بيمار-2

  :مورد نيازوسايل 
   بررسي درد يا مقياس ارزيابي دردابزار

داروهاي مخدر با اثر  ، )مانند استامينوفن يا آسپرين ( مسكن هاي غير مخدر ، آب،   وسايل بهداشت دهان
  )مرفين ( داروي مخدر با اثر قوي ، )كدئين (متوسط 

     پرستار، بهيار:عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

1  

  :ار را بررسي مي كنددرد بيم
 وضعيت درد بيمار را با پرسيدن سواالت كليدي و پاسخ -الف 

  .وي به سواالت  بررسي مي كند
 از بيمار مي خواهد كه طول مدت، شدت، و مكان درد را بيان -ب 
  .كند
 درد بيمار را به وسيله مقياس درد در فواصل منظم، به طور -پ

 . بررسي مي كند) وسسه بر اساس مقرارت م(  ساعت 2مثال هر 

      

2  

  :بخشد تسكين مي با استفاده از متدهاي زير  رادرد بيمار
  :داروها استفاده از) الف 

 در صورتي كه بيمار مي تواند از راه دهان غذا بخورد از -1
مسكن هاي  غير مخدر مانند استامينوفن و داروهاي  ضد التهاب 

 با توجه به دستور  ساعت و6 تا 4غير استروئيدي عموماً هر 
  .پزشك استفاده مي كند
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 در صورت عدم تسكين درد بيمار با استفاده از روش باال از -2
مسكن هاي مخدر با اثر متوسط مانند كدئين و غيره طبق تجويز 

  .پزشك استفاده مي كند
 در صورتي كه با اقدامات باال درد بيمار هنوز ادامه دارد طبق -3

مخدر با اثرات قوي تر مانند مرفين و تجويز پزشك از داروهاي 
  .پتيدين استفاده مي كند

  :حمايت رواني) ب
 نگراني خود را نسبت به درد بيمار با محبت كردن به او نشان -1

مي دهد، زيرا درد و ناتواني  وي را ناراحت و نگران مي كند كه 
  .اين خود سبب تشديد درد بيمار مي شود

راحتي جهت بيمار و ايجاد در دسترس قرار دادن وسايل ) ج
  :آسايش براي وي

جهت (  ساعت يك بار تغيير پوزيشن مي دهد 2 بيمار را هر -1
كاهش اسپاسم عضالني برداشتن فشار  از روي بر جستگي هاي 

  ).استخواني ضروري است 
 در صورت درد اندام ها، اندام بيمار را جهت كاهش التهاب باال -2

  .نگه مي دارد
شتن برش زخم جراحي در ناحيه شكم زاويه  در صورت دا-3

  .تخت بيمار را كاهش مي دهد
 برش هاي زخم جراحي روي ناحيه شكم و قفسه سينه بيمار را -4

  .با يك بالش حمايت مي كند
 جهت كاهش ناراحتي و درد بيمار در صورت لزوم از كمپرس -5

  .سرد استفاده مي كند
 پشت استفاده  بيمار از ماساژ  جهت ريلكس شدن عضالت-6

  .كند مي
 -passive(   از تمرينات حركتي غير فعال استفاده مي كند -7

range of motion ( اين نوع تمرينات به شل شدن عضالت، ايجاد
  .راحتي و  كاهش سختي عضالت كمك مي كند

 ليوان آب را در كنار وي قرار . به بيمار دهان شويه مي دهد-8
ي ضد درد، دهان بيمار را خشك دهد زيرا بسياري از داروها مي

  .مي كند
  . دست ها و صورت بيمار را مي شويد-9

        :مراقبت هاي جانبي  3



 اعصاب/ هشتمفصل 

 
427 

 از بيمار مي خواهد كه با تكنيك هايي مانند تنفس عميق و تن -الف 
  .آرامي اثرات  ضد درد مسكن ها را روي درد خود افزايش دهد

  .ا كم مي كند سر و صداي محيط را كاهش مي دهد، نور اتاق ر-ب
ات خوشايند خود را يادآوري كند  از بيمار مي خواهد كه تجربي-پ

  .يا به فعاليت هاي مورد عالقه و لذت بخش خود  فكر كند
 يا روشن كردن راديو و تمركز دادن  با پخش كردن موزيك-ت

بيمار به آن، دردهايي كه در مدت كوتاهي بعد از انجام 
 .وند را مي كاهدپروسيجرهاي دردناك ايجاد مي ش

4  

  : تنفس عميق
 از بيمار مي خواهد كه به يك شي خيره شود و سپس به -الف 

آرامي دم و باز دم  كند و به باال و پايين رفتن شكم خود تمركز 
  .كند
 .  او را تشويق مي كند كه در هر تنفس احساس بي وزني كند-ب

      

5  

  :آرام سازي عضالني
 كه بر يك گروه از عضالت خود متمركز  از بيمار مي خواهد-الف 
  .شود

 5 وي را تشويق مي كند كه عضالت خود را منقبض كند و بعد از - ب
مناً روي نواحي كه شل ض.  ثانيه مجدداً عضالت خود را شل كند7تا 

  .تمركز كندنموده است 
 و انبساط   از او مي خواهد كه تفاوت ميان وضعيت انقباض-ج

  . دعضالت خود را بيان كن
 بعد از آن به ترتيب گروه هاي ديگر عضالت خود را منقبض و -د 

 .منبسط  كند

      

ه جهت اداره درد بيمار را ثبت هر مرحله گام هاي برداشته شد  6
  . كند مي

      

، هني و عيني از بيمار كسب كرده است اطالعاتي را كه به صورت ذ  7
  .يادداشت مي كند

      

د و هر فاكتور تسريع كننده يا تخفيف مكان، كيفيت و طول مدت در  8
  .دهنده درد را ثبت مي كند

      

        . در صورتي كه درد بيمار كاهش پيدا نكرده آن را ثبت مي كند  9
        .همچنين  عوارض درمان دارويي را ثبت مي كند  10
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                                                            :  تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان
:                                                                         شيفت:                                                                             نام بخش

  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                رنام عامل انجام كا
  )TENS(تحريك الكتريكي عصب از طريق پوست : نوع فعاليت

Transcutaneous   Electrical  Nerve  Stimulation 
  :مقدمه
Tens  بر مبناي تئوري دريچه اي)gate ( در اين تئوري تصور مي شود كه محركات . باشد مي كنترل درد

 از  طريق يك وسيله پرتابل كه با باتري كار مي كند Tens. دردناك از طريق يك دريچه به مغز وارد مي شوند
 يا به طور مستقيم به ناحيه دردناك باالي فيبرهاي عصبي واج الكتريكي را به اعصاب محيطيام. انجام مي شود

  . دبزرگ انتقال مي ده
  :اهداف

  . با بلوكه كردن محرك دردناك باعث كاهش درك بيمار از درد شده و در نتيجه درد بيمار كنترل مي شود-1
   جهت درمان بيماران با درد مزمن-2

  : مورد نيازوسايل 
باتري با قابليت ، هاي ليد سيم ، صابون و آب گرم ، ژل الكترود ، الكترودها ، پدهاي الكلي - ،TENSوسيله 
 ، چسب پانسمان يا چسب ضد آلرژي شارژ

سيم هاي ليد، الكترودها، باتري با قابليت  نيز در دسترس مي باشند، شامل محرك،TENS كيت هاي تجاري
  شارژ و چسب 
  پرستار واجد شرايط : عامل انجام كار

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        .دست هاي خود را مي شويد  1
       . بيمار را فراهم مي كندخلوت و امنيت  2

را نديده است وسايل را به او TENS در صورتي كه بيمار واحد   3
  .نشان مي دهد و پروسيجر را براي او شرح مي دهد

      

 با پدهاي الكلي تمام پوست را تميز مي كند و به Tensقبل از انجام    4
  .نواحي كه الكترودها به كار مي رود بيشتر دقت مي كند

      

       .پوست را خشك مي كند  5
       . موهاي مكاني كه الكترودها قرار مي گيرند را شيو مي كند يا كليپس مي زند  6
       .انتهاي الكترودها را به ژل آغشته مي كند  7

. الكترودها را به تعداد مناسب در ناحيه مناسب پوست قرار مي دهد  8
 . سانتي متر بين آن فاصله مي گذارد5حدود 

      

. سپس آن ها را با نوار چسب يا چسب ضد حساسيت فيكس مي كند  9
  .كليه جوانب الكترودها را با چسب فيكس مي كند

      

        . را به داخل سوكت الكترود وصل مي كندpinرابط هاي   10

نواحي كه در آن  الكترود  گذاشته شده و تحمل بيمار نسبت به روش را   11
  .كنترل درد، محل و ميزان درد بيمار  را ارزيابي مي كند. ثبت مي كند
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               :                                               تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                     :                                           نام عامل انجام كار

   )(SEIZUREكنترل تشنج در بيمار : نوع فعاليت
   :فهد

   به علت تشنجات مغزي پيشگيري از صدمه به بيمار
  :مورد نيازوسايل 

رده هاي ن ، وسايل ساكشن ، ) لوله  ماسك، منبع،(اكسيژن و تجهيزات آن ، )oral airway(راه هوايي دهاني 
   .كنار تخت

  پرستار، بهيار: عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

را  تجربه مي كند به او ) aura(در صورتي كه بيمار مرحله اورا  1
  . كمك مي كند كه در تخت بخوابد

      

        .نرده هاي كنار تخت بيمار را باال مي آورد  2
        .را تنظيم مي كند فاصله تخت بيمار از زمين   3

از اتاق خود دور است او را به سمت اتاقش راهنمايي  اگر بيمار   4
  .بالشي را زير سر بيمار قرار مي دهد. مي كند

      

       .در طول تشنج در كنار بيمار مي ماند  5

اگر عوارضي مانند مشكالت تنفسي پيشرونده براي  بيمار  اتفاق   6
  . مي خواهدافتاد از همكاران ديگر كمك 

      

        .وسايل مناسب را آماده مي كند و به پزشك اطالع مي دهد  7
        .در صورت امكان خلوت بيمار را فراهم مي كند  8

در در صورتي كه بيمار در شروع فاز تونيك تشنج قرار دارد   9
  . باز مي كندair wayراه هوايي  وي را با صورت نياز 

      

اطراف بيمار دور مي كند و لباس هاي او اجسام تيز و سخت را از   10
 .را شل مي كند

      

       .به هيچ عنوان حركت بيمار را در هنگام تشنج محدود نمي كند  11
       .بيمار را در طول تشنج به طور مداوم بررسي مي كند  12

اگر بيمار براي اولين بار دچار تشنج شده  است سريعاً به پزشك   13
  .اطالع مي دهد

      

       .در صورت دستور پزشك سريعاً جهت بيمار خط وريدي مي گيرد  14

جهت باز ماندن رگ بيمار طبق را محلول نرمال سالين   15
  .دستورپزشك  شروع مي كند
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اگر تشنج طوالني شد و بيمار دچار هيپوكسي گرديد اكسيژن را   16
 .طبق دستور پزشك  شروع مي كند

      

17  

ديابت در صورت تشنج طبق دستور براي بيماران شناخته شده 
 Ivpush ميلي ليتر به صورت 50 درصد 50پزشك ، دكستروز 

در (  بلوس تيامين مي دهد mg 100براي بيماران الكلي . مي دهد
  .تا تشنج متوقف شود) صورت تجويز پزشك 

      

بعد از تشنج، بيمار را در پوزيشن مناسب قرار مي دهد و در   18
 .شن مي كندصورت نياز او را ساك

      

       .بيمار را از نظر جراحات چك مي كند  19
       .بيمار را در صورت امكان بروز تشنج مجدد آگاه مي كند  20

زماني كه  وضعيت بيمار تثبيت شد، اقدامات و وضعيت بيمار را   21
  .حين تشنج ثبت مي كند

      

 15 -20بعد از تشنج عاليم حياتي و وضعيت مغزي بيمار را هر   22
  . ساعت كنترل مي كند2دقيقه  به مدت 

      

 و فعاليت هايي كه تشنج وي را اورااز بيمار در مورد مرحله   23
  .تسريع مي كند سوال مي كند

      

24  

  :كليه مشاهدات و يافته ها و اقدامات انجام شده را ثبت مي كند
   تاريخ و زمان شروع تشنج- الف
   طول مدت تشنج-ب
  درار وجود بي اختياري ا-پ
   وجود بي اختياري مدفوع-ت
   آب ريزش از دهان-ث
   پاسخ بيمار به تشنج-ج
   است يا خير آيا بيمار وارد خواب عميق شده-چ
   هر عارضه اي كه در طول تشنج اتفاق افتاده است-ح
   اقدامات انجام شده توسط پرستار-خ
   تشنج از كدام قسمت بدن شروع شده است-د
  رف شده يا خير آيا چشم به يك طرف منح-ذ
 آيا شكل، اندازه و واكنش به نور مردمك ها تغيير پيدا كرده -ر

  است يا خير
  .  وضعيت مغزي بيمار بعد از تشنج را ثبت مي كند-ز
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                      :                                        تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                            :                                    نام عامل انجام كار

  در درناژ مايع مغزي نخاعيكمك: نوع فعاليت

    :اهداف
   كاستن از فشار مايع مغزي نخاعي-1
  كمك در بهبودي سخت شامه در جراحي يا صدمات سر و طناب نخاعي-2
   مانيتور فشار داخل مغز از طريق ونتريكولوستومي-3
  وارد كردن هوا يا ماده حاجب به طور مستقيم در آزمون هاي آزمايشگاهي -4

  : مورد نيازوسايل 
 شان پرفوره - پدهاي الكلي - محلول بتادين - اپليكاتور با نوك پنبه اي- دستكش استريل -ميز كنار تخت

  محلول-) سه چهارم اينچ ( G 25  سر سوزن - سي سي براي بي حسي موضعي3 سرنگ -استريل
  لوله هاي -20 سوزن هاي كمري استريل شماره ي -)  درصد 1معموالً ليدوكايين ( حسي موضعي  بي

  -  )لوله تخليه و كيسه جمع آوري استريل(  ست تخليه خارجي - عدد 5مخصوص ونتريكولوستومي 
   IV گيره - منبع نور- نوارهاي كاغذي-متر سانتي 10×10 گازهاي -   براي بخيهمورد نيازوسايل 

   پرستار–پزشك : عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
       .روش كار را براي بيمار و خانواده اش شرح مي دهد  1
       .از بيمار يا فرد مسئول وي رضايت نامه آگاهانه مي گيرد  2
       .دست هاي خود را مي شويد  3

) شدت يافتن عاليم ( اليم بررسي عصبي را به منظور تعيين بدتر شدن ع  4
 .انجام مي دهد

      

  جاي گذاري درن داخل بطني
       .بيمار را در وضعيت نشسته قرار مي دهد  5
       .وسايل را روي ميز كنار تخت قرار مي دهد  6
       .ست را باز مي كند  7
       .ارتفاع تخت را براي انجام مناسب رويه درماني تنظيم مي كند  8
       .تتر را مشخص مي كندمحل ورود كا  9
       .در مراحل انجام كار به پزشك كمك مي كند  10

  جاي گذاري درن تحت عنكبوتي كمري

11  
بيمار را به پهلو در حالي كه چانه با قفسه سينه تماس داشته و 

همانند پوزيشن ( پاها در شكم جمع شده است قرار مي دهد 
 ).پونكسيون كمري
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       . كند كه تا پايان كار در اين وضعيت بماندبه بيمار تأكيد مي  12
       .در مراحل انجام كار به پزشك كمك مي كند  13

  مانيتورينگ تخليه مايع مغزي نخاعي
       .هر ساعت ميزان تخليه مايع مغزي نخاعي را كنترل مي كند  14

ناژ را به طور مستقيم و كمي محفظه درF CSبراي تسهيل  خروج   15
  .محل ورود درن قرار مي دهدپايين تر از 

      

با بستن كالمپ، ميزان مايع جمع شده در محفظه در ناژ را بررسي   16
 .و ثبت مي كند

      

پانسمان محل ورود كاتتر را به طور مكرر از نظر نشت مايع   17
 .مغزي نخاعي بررسي مي كند

      

       .لوله را از نظر سوراخ شدگي بررسي مي كند  18

ا از نظر رنگ، شفافيت، حجم، وجود خون و رسوب  رCSFمايع   19
  .بررسي مي كند

      

20  
 ساعت يا 8 را حداكثر هر CSFپر شدن كيسه ي جمع آوري 

 تخليه CSFميزان . مطابق با سياست محل كار خود ثبت مي كند
  . ساعت را نيز ثبت مي كند24شده در 
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 :                                                                                      تاريخ:         نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

   )ICP( كمك در كنترل فشار داخل جمجمه : نوع فعاليت
 اپيدورال و كنترل  به چهار روش كاتتر داخل بطني، پيچ هاي تحت عنكبوتيه، سدهايICP كنترل: مقدمه

  .فشار داخل پارانشيمي مي باشد
    :اهداف

  . بررسي وجود تروما توأم با خونريزي يا ادم-1
  . يا جذب ناكافي آنCSF بررسي توليد بيش از حد مايع -2
  . و پيشگيري از بروز آسيبICP بررسي وجود افزايش فشار -3
  . انجام مداخله به موقع قبل از بروز آسيب عصبي-4

  : مورد نيازيل وسا
  - پدهاي نگه دارنده - متر سانتي 10 ×10گاز استريل قطعه  20 تا 16  -وسيله كنترل فشار و ترانسديوسر

  دو جفت -  ماسك جراحي -  گان استريل -  محلول بتادين-  شان استريل -ست شيو كردن يا قيچي مو 
 در - رول باند گازي معمولي 1ك و  رول باند گازي االستي2 پانسمان سر حاوي   -دستكش استريل 

  .صورت لزوم ساكشن
  پرستار: عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

       .روش كار را براي بيمار و خانواده وي توضيح مي دهد  1

ر يا فرد مسئول وي فرم رضايت نامه را د كه بيمان مي ياباطمينا  2
 .امضا كرده باشد

      

        .اسيت به يد را جويا مي شودوجود حس  3

 انجام مي شود، ICUدر صورتي كه اين روش در اورژانس يا   4
  .حريم خصوصي بيمار را حفظ مي كند

      

       .دست هاي خود را مي شويد  5
       .عاليم حياتي عصبي بيمار را كنترل مي كند  6
       . درجه باال مي آورد30سر بيمار را طبق دستور يا به ميزان   7
       .پدهاي نگه دارنده را  زير سر بيمار قرار مي دهد  8

براي جلوگيري از عفونت، موهاي محل ورود  كاتتر به جمجمه را   9
 .مي تراشد يا كليپس مي كند

      

 دقيقه 2به پزشك در انجام پرپ سر با محلول بتادين و به مدت   10
 .كمك مي كند
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       . پوشدپزشك گان استريل، ماسك و دستكش مي  11
       .پوشش اوليه پگ استريل را باز مي كند  12
       .سر بيمار را در ميان دستان خود و در وضعيت مناسب مي گيرد  13
       .براي كنترل اضطراب بيمار از آرام بخش ها استفاده مي كند  14
       .براي تعيين سطح هوشياري بيمار با وي صحبت مي كند  15

ر، محل را با محلول بتادين تميز و پانسمان پس از وارد شدن كاتت  16
  .مي كند

      

        .كاتتر را به دستگاه كنترل وصل مي كند  17

پس از تنظيم دستگاه توسط پزشك آن را با گيره نگهدارنده به كنار تخت   18
  .متصل مي كند

      

 التهاب و نشت   ساعت از نظر وجود قرمزي،4محل ورود كاتتر را هر   19
  .ندكنترل مي ك

      

        .در صورت خيس شدن پانسمان آن را تعويض مي كند  20

با توجه به دستور پزشك يا هر ساعت وضعيت باليني و عاليم   21
  .حياتي عصبي بيمار را كنترل مي كند

      

22  

براي . را هر ساعت محاسبه مي كند ) CPP( فشار پرفيوژن مغزي 
ز متوسط فشار را ا ) ICP( محاسبه آن فشار داخل جمجمه اي  

كم مي كند تا فشار پرفيوژن مغزي به دست  ) MAP(سرخرگي 
 CPP:MAP-ICP. آيد

      

        . و موج آن را كنترل مي كندICP فشار  23
        .ويژگي هاي مايع مغزي نخاعي را ثبت مي كند  24

25  

 ويژگي هاي پانسمان، واكنش بيمار،  زمان و تاريخ اجراي روش،
عاليم . د سيستم مانيتورينگ را ثبت مي كنمحل ورود كاتتر و نوع

.  يا بر حسب نياز بيمار ثبت مي كندحياتي عصبي را هر ساعت
  . را ثبت مي كندCSFميزان، ويژگي و تعداد دفعات در ناژ 
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

                                                           :        شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  معده اي  -كار گذاشتن لوله بيني  :نوع فعاليت
  :هدف

   روده اي ـ تغذيه از طريق لوله معدي و، درمان معاينه  
    :مورد نيازوسايل 
 8 الي 5 براي كودكان و14 الي 10 براي بالغين،18 يا 16   ،14   ،12 شماره هاي  معموالً(  معده اي ،لوله بيني

) نسوند نالتون ـ دستگاه ساكش( تجهيزات ساكشن - ظرف براي استفراغ -) براي نوزادان و شير خواران
 محلول سرم - سي سي مخصوص گاواژ50 سرنگ -محلول در آب ژل  - دستكش- ليوان آب -  چسب–

   پزشكي  گوشي-فيزيولوژي
   پرستار واجد شرايط :عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

        .  با بيمار ارتباط برقرار مي كند   1
        . مي كند  محيط امن و خلوت براي بيمار فراهم   2
        .  قرار مي دهد وسايل را از قبل آماده كرده و در دسترس  3
        . مي كند  دستور پزشك را كنترل كار،  قبل از انجام   4

5  
 .مي گذارد قبل از گذاشتن لوله چند دقيقه آن را در جاي سرد 

چنانچه بيمار بيهوش است و نياز به ساكشن حلق ودهان دارد قبل 
  .  آن را انجام مي دهد  ،NGTاز گذاشتن 

      

 و دستكش  مي شويد دستان خود را قبل از انجام پروسيجر  6
  . پوشد مي

      

  در وضــعيت نيمــه نشــسته قــرار گيــردكنــد مــي  بــه بيمــار كمــك  7
  .)اگركنترانديكاسيون ندارد (

      

         .  مي گيرددر سمت راست بيمار قرار  است  اگر راست دست  8
         .مي زندعالمت  خل شوداه را تا قسمتي كه بايد د اندازه لول  9
        . مي كند  ل محلول در آب چرب ژ چند سانت اول لوله را با   10
        .  لوله را از يك سوراخ بيني وارد مي كند   11

 سرش را كمي به مي گويدبه بيمار   وقتي لوله به حلق بيمار رسيد  12
    .جلو خم كند و يك جرعه آب بنوشد

      

        . آنقدر لوله را داخل مي كند تا به محل عالمت زده برسد   13
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14  
،  مطلع شود در محل صحيحيري لولهگكه از قرار  براي اين

آسپيره مي كند يا هوا داخل لوله تزريق مي كند محتويات معده را 
  .  با گوشي سمع مي كند و

      

ن را به وسيله  آ  پس از اطمينان از قرار گرفتن لوله در معده،  15
  . چسب ثابت مي كند

      

        . وسايل را جمع كرده و دستكش را خارج مي كند  16
        . مي كند مراحل انجام كار و حاالت بيمار را درگزارش ثبت   17
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                                                      :        تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                                                            :    نام عامل انجام كار
   تغذيه از طريق لوله غذايي:عنوان فعاليت

  :هدف
  .باشند تأمين مواد غذايي بيماراني كه قادر به دريافت مواد غذايي از راه دهان نمي

  :مورد نيازوسايل 
 80( آب به ميزان كافي  -  ظرف مدرج -ق دستور و رژيم غذايي خاص بيمار طبماده غذايي ميكس شده

  ست گاواژ  -گوشي  -  سي سي60سرنگ  -حوله يا پد نگه دارنده  -كلمپ  - )سي سي 
   پرستار واجد شرايط :عامل انجام كار

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        .مي كند  با بيمار ارتباط برقرار  1
        .مي كند  ط امن براي بيمار ايجاد محي  2
        .مي شويددستان خود را   3
        .دستكش تميز مي پوشد  4
        .از قبل آماده مي كند ل مورد نياز رايوسا  5
        .مي كند تا در وضعيت نشسته يا نيمه نشسته قرار گيرد به بيمار كمك   6

با (از محل صحيح لوله غذايي اطمينان حاصل مي كند   7
  ).آسپيراسيون

      

        ).درجه حرارت بايد ولرم باشد(ماده غذايي را از نظر دما كنترل مي كند    8
        .مي كند   سي سي آب گاواژ30قبل از انجام گاواژ   9

 سرنگ حاوي ماده غذايي  را سر لوله قرار ،لوله را كالمپ كرده  10
  .مي دهد

      

        . مواد غذايي وارد معده شود،ه تا با نيروي جاذبدگير مي سرنگ را باال  11

به آهستگي را نوستومي و گاستروستومي است  مواد ژاگر لوله غذايي ژ  12
  . مي كندتزريق

      

 تا داخل ژ مي كند گاوا سي سي آب مجددا50ًبعد از انجام گاواژ مقدار   13
  .لوله شسته شود 

      

        .نگه مي دارد درجه 30پوزيشن سر بيمار را حداقل به مدت نيم ساعت   14

ده و به پزشك كررا متوقف ژ در صورت عدم تحمل بيمار گاوا  15
   .مي دهداطالع 

      

        .ا را مي شويده ل را جمع آوري كرده ، دستيوسا  16

  بيمار را عدم تحملمواردن و آميزان مايع گاواژ شده ، ساعت   17
  .مي كندثبت 

      

        .جذب و دفع  ثبت مي كندميزان مايعات گاواژ شده را در فرم   18
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

                                                                  : شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار
  عده اي  مـ لوله بيني  معده از طريقشوي و شست :عنوان فعاليت

  :هدف
   و مواد سمي از داخل معده خارج نمودن خون

  :مورد نيازوسايل 
  سرم فيزيولوژي ـ رابط ـ ست مخصوص الواژ 

   پرستار واجد شرايط:عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        .مي كند و از دستگاه ساكشن يا تغذيه جدا مي كند   لوله را كالمپ  1
        . مي كند تا لوله در معده باشد  كنترل رويه،از انجام قبل   2

3  

 بعد كلمپ را ، سي سي را با سرم فيزيولوژي پر مي كند50سرنگ 
 به راحتي وارد محلولباز كرده و به آهستگي تزريق مي كند، اگر

نشد از نظر مسدود شدن و نحوه قرار گيري پزشك را مطلع 
  .كند  مي 

      

        .شو برگردد  و  تا مايع شستي كشدمپيستون سرنگ را   4

ت مواد خارج امواد خارج شده را اندازه گيري مي كند و خصوصي  5
  . مي كند  شده را ثبت 

      

        . مي شويداگر لوله كدر بود چند بار ديگر آن را   6

 و لوله را به مي كشددوباره لوله را كالمپ كرده سرنگ را بيرون   7
  . وصل مي كند و كالمپ را باز مي كنددستگاه ساكشن يا تغذيه 

      

          .مي كندحفظ را  بهداشت دهان بيمار ،بعد از در آوردن لوله  8

9  
 ساعت گذاشتن و خارج كردن  شامل ثبت مي كندمواردي را كه

لوله ، نوع و اندازه لوله، مشكالتي كه در حين گذاشتن لوله پيش 
  .باشدمي  كه محدوديت ايجاد كرده موارديآمده و 
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

                                                        :           شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

   معده اي -مراقبت از لوله بيني : نوع فعاليت
  :اهداف

   از كاركرد صحيح لوله بيني، معدي  اطمينان-1
  .  كنترل عملكرد گوارشي بيماراني كه لوله بيني معدي دارند-2

  :مورد نيازوسايل 
    ـ تجهيزات ساكشن ـ تجهيزات دهان شويه ـ دستكش ـ گوشي پزشكي CC 50سرنگ  

   پرستار :عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        . شويددست ها را مي  1
        .دستكش مي پوشد  2
        .با بيمار ارتباط برقرار مي كند و فرآيند كار را توضيح مي دهد  3

 كنترلاز نظر باز بودن  ساعت يكبار 4هر  را لوله بيني ، معده اي   4
  .مي كند

      

         .رد رنگ موادي كه از لوله خارج مي شود توجه دابه  5

فع مايع را از طريق لوله بيني ، معده  ساعت ميزان دريافت و د8هر   6
   . ي مي كندگير اي اندازه 

      

        .انجام مي دهدبه طور روتين را مراقبت از دهان   7
        .مي دهدبه طور روتين انجام را مراقبت از سوراخ بيني   8

 نموده و NGT   از هوا با سرنگ وارد CC  10مقدار   9
  . آسپيراسيون را انجام مي دهد

      

   مقدار ، رنگ ،(مي كند  به مقدار برگشت  مواد غذايي در لوله توجه   10
  ). بو

      

 NGTبا گوشي ناحيه معده را سمع مي كند تا از محل درست   11
  . اطمينان حاصل مي كند

      

        . حاالت بيمار و مراحل انجام كار را در گزارش ثبت مي كند  12
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 :                                                             تاريخ:                                  اننام مركز آموزشي درماني يا بيمارست

      :                                                             شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

   معده اي-آوردن لوله بيني در :نوع فعاليت
  :اهداف

   جلوگيري از تروماي وارده به دستگاه گوارش -1
   عفونت در سيستم گوارشي  پيشگيري از ايجاد-2
   كمك به برگشت مكانيسم طبيعي گوارش -3

  : مورد نيازوسايل 
  دستگاه ساكشن ـ سوند نالتون ـ دستكش 

   پرستار :عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

 و مراحل انجام كار را توضيح با بيمار ارتباط برقرار مي كند  1
  .دهد مي

      

        .مي كند امن و خلوت براي بيمار ايجاد  محل   2

دست ها را شسته . بيمار را در وضعيت نيمه نشسته قرار مي دهد  3
  .و دستكش مي پوشد

      

        .باز مي كند نوار چسب را به آرامي از اطراف بيني بيمار   4
        .لوله را كلمپ كرده و به بيمار مي گويد كه نفس خود را نگه دارد  5

به آهستگي را يمار بازدم انجام مي دهد لوله بيني ، معده اي وقتي ب  6
   .مي كند خارج  با يك حركتو

      

        .براي اطمينان، ساكشن دهان و ته حلق را انجام مي دهد  7
        .دهان شويه براي بيمار انجام مي دهد  8
        .مي كند مواد دفعي را به روش صحيح دفع   9
        . ها را مي شويد ستها را درآورده و د دستكش  10

 نگه NPO ساعت تا برگشت رفلكس بلع، 2-3بيمار را به مدت   11
  .دارد مي

      

را به طور دقيق ثبت مي كند و  مراحل انجام كار و حاالت بيمار  12
  .گزارش مي دهد
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                                                      :        تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                                                            :    نام عامل انجام كار

   مراقبت مربوط به مشكل بلع :نوع فعاليت
  : اهداف

  .  درعمل بلع بيمار پيشرفت حاصل شود-1
  .دهد  كه عمل بلع را بهتر انجام مي بيمار اظهار كند-2
  . دن دچار سرفه و خفگي نشود فرد هنگام خوردن و آشامي-3

   طبق نياز:مورد نيازوسايل 
  پرستار : عامل انجام كار

  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

محيط فيزيكي را براي غذا خوردن بيمار تا حد امكان آرام و بدون   1
  . استرس مي كند

      

       . قرار مي دهد)  درجه90(  نشسته بيمار را در وضعيت كامالً  2

تر  با مشورت متخصص تغذيه به بيمار غذاهايي مي دهد كه راحت  3
 ).مثل پوره ( شود بلعيده 

      

به بيمار آموزش مي دهد كه تركيبات مختلف غذايي را هم زمان داخل   4
  .دهان نگذارد

      

براي بيمار ...   موز و  از مصرف  غذاهاي چسبنده نظير نان نرم ،  5
 . خودداري مي كند

      

       . پشت بيمار را هنگام تغذيه به نرمي ماساژ مي دهد  6
       . مواد غذايي سرد و گرم را به طور همزمان به بيمار  مي دهد  7

هاي بزرگ در دهان بگذارد و در صورت  لقمهنمي گذارد بيمار   8
 ). در بيماران رواني  مثالً( ش برايش لقمه مي گيردلزوم خود

      

ن بيمار اختصاص مي دهد و به وي زمان كافي به غذا خورد  9
 .گويد لقمه هايش را خوب بجود و موقع غذا خوردن عجله نكند يم

      

       . هميشه دستگاه ساكشن در دسترس دارد  10

با يك آسيب شناس گفتار و زبان  در مورد اختالل بلع در بيمار و   11
 . تمهيدات مورد نياز دراين مورد مشورت مي كند

      

و مشاهدات خود را در پرونده بيمار و برگه گزارش اقدامات   12
 . پرستاري ثبت مي كند

      



ات پرستارياستانداردهاي خدمچك ليست 

 
444

 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                          شيفت:                                      نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  )تاني دستگاه گوارش تح(انجام آندوسكوپي مراقبت هاي قبل و بعد از  : ن فعاليتعنوا 
  : اهداف 

   آماده كردن بيمار جهت انجام آندوسكوپي -1
   كنترل بيمار از نظر عوارض بعد از انجام آندوسكوپي-2

  طبق نياز: مورد نيازوسايل 
  پرستار واجد شرايط  : عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  ارمراحل انجام ك رديف

و ) انما (به بيمار در مورد آندوسكوپي و آمادگي هاي قبل   1
  .عوارض بعد از انجام رويه تشخيصي توضيح مي دهد

      

        .رضايت نامه قانوني از بيمار مي گيرد  2

 ساعت قبل از انجام آندوسكوپي، مصرف مايعات را در بيمار 24از   3
  .محدود مي كند

      

، رژيم مايعات صاف شده در نظر  ساعت قبل 24ار از براي بيم  4
  .گيرد مي

      

از روش هاي مختلف براي پاك كردن كولون نظير انماي پاك كننده   5
  .استفاده مي كند

      

        . ساعت قبل از انجام رويه،  بيمار را ناشتا نگه مي دارد12  6

نجام تزريق آرام بخش قبل از انجام رويه را طبق دستور پزشك ا  7
  .مي دهد

      

        .بيمار را تحويل بخش آندوسكوپي مي دهد  8

هنگام تحويل بيمار از بخش آندوسكوپي ، بيمار را از نظر وضعيت   9
  .هوشياري ، خونريزي و عاليم حياتي كنترل مي كند

      

        .كند دقيقه كنترل مي ) 15-30هر (ساعت  4عاليم حياتي بيمار را تا   10

نظر وجود تب ، خونريزي از ركتوم، درد غير طبيعي، تغيير در بيمار را از   11
  .اجابت مزاج يا نفخ كنترل مي كند

      

        .پزشك را در صورت مشاهده عوارض مطلع مي كند  12
        .مراحل انجام كار و حاالت بيمار را گزارش و ثبت مي كند  13
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 :                                                                              تاريخ:                 نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار
مري، معده، : دستگاه گوارش فوقاني( مراقبت هاي قبل و بعد از انجام آندوسكوپي :عنوان فعاليت 

  )دوازدهه 
  : اهداف 

   انجام آندوسكوپي  آماده كردن بيمار جهت-1
   كنترل بيمار از نظر عوارض آندوسكوپي -2

  :مورد نيازوسايل 
   طبق نياز

  پرستار واجد شرايط : عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        .به بيمار در مورد آندوسكوپي و نحوه انجام كار توضيح مي دهد  1
        .ردرضايت نامه قانوني از بيمار مي گي  2
        .داردمي  ساعت قبل از آندوسكوپي ، بيمار را ناشتا نگه 4-6از   3
        .بيمار را تا بخش آندوسكوپي همراهي مي كند  4

هنگام تحويل بيمار از بخش آندوسكوپي، وي را از نظر وضعيت   5
  .هوشياري ، خونريزي و عاليم حياتي كنترل مي كند

      

بيمار را )  بعداز انجام آندوسكوپيساعت2-4(تا برگشت رفلكس بلع   6
  .ناشتا نگه مي دارد

      

جهت رفع سوزش حلق نحوه استفاده از سرم نمكي را به بيمار   7
  .آموزش مي دهد

      

        . دقيقه كنترل مي كند15- 30 ساعت هر 4عاليم حياتي را تا   8

سوراخ شدن دستگاه (بيمار را از نظر عاليم عوارض آندوسكوپي   9
  .كنترل مي كند) نوموني آسپيراسيون گوارش، پ

      

        .ثبت دقيق گزارش پرستاري را انجام مي دهد  10
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                                            شيفت:                    نام بخش
  :ري ارزشيابامضاء و مهر نظام پرستا:                                                                نام عامل انجام كار

   كمك دركار گذاشتن تامپوناد بالون مري:نوع فعاليت
  :هدف

  توقف خونريزي در مري
   :مورد نيازوسايل 
  -وزنه كشش  - دستگاه كشش  -فشار سنج   -دستكش استريل  -سوند ساكشن  -   ) معده، مري (بالون

چسب ضد  -يمار وسايلي براي محدود كردن حركت مچ ب -  سي سي50سرنگ  -دستگاه ساكشن 
  گيره براي لوله  -  رسيور  -ژل محلول در آب   - گاز استريل -حساسيت 

  پرستار واجد شرايط  : عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        .مي كند با بيمار ارتباط برقرار   1
        . مي كند ي بيمار فراهم ا بريمحيط امن و خلوت  2
        . وسائل مورد نياز را از قبل آماده مي كند  3
        . مي كندداخل سرنگ كشيده و آماده را داروهاي مورد نياز   4
        .پ بخوابد چبه بيمار كمك مي كند تا در وضعيت به پهلوي   5

6  
 50 بالون لوله بايد با .مي كند پزشك لوله را به آرامي وارد 

پروسيجر بالون بايد حتماً چك قبل از انجام ( سي هوا پر شود  سي
  . و تمام لوله  با ژل محلول در آب چرب شود ) شود 

      

عد از گذاشتن لوله بالفاصله يك عكس راديولوژي از بيمار گرفته ب  7
  . شود 

      

پزشك ترشحات معده را آسپيره ، بعد از معين كردن محل لوله  8
  . دهدمي  شو و كرده و شست

      

        . مي كند  سي سي هوا پر 300 تا 150بالن معده را با   9
        . مي كند  به پزشك در جا انداختن لوله كمك   10

 انتي متر آب س30 تا 20حدود كه مي كند  فشار بالن مري را چك   11
  . باشد 

      

      . پيچد مي دور لوله زير بيني بيمار ستماده كرده اآگازي كه از قبل   12
        .ي آورد مسر تخت بيمار را باال  13
        . تا هوا نفوذ نكند ثابت مي كندجا   از دورالوله   14
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شو مي دهد  و ب ولرم شستآهر وقت مورد نياز باشد لوله را با   15
  .تا لخته داخل آن گير نكند 

      

        .بهداشت دهان را رعايت مي كند تا دهان بوي بد ندهد  16
        . تا لوله را نكشدددمي بن اگر مورد نياز بود دستان بيمار را   17

 و به فواصل معين مي كند اندازه گيري رابه طور دائم فشار كاف   18
  .مي كندفشار مري را كم 

      

19  

مي كند مراقب  مقدار و نوع مايعي كه خارج مي شود را كنترل 
همراه با  م پارگي مري مانند كاهش فشار خون ، افزايش نبضيعال

اين عاليم را به پزشك اطالع   و فوراًاستدرد پشت و شكم 
  .دهد مي

      

20  
ساعت، تاريخ و مواردي كه در حين لوله گذاري ممكن است پيش 

و انجام راديوگرافي و مقدار ترشحات و مشخصات ظاهري آن  يدآ
      .مي كند ثبت را
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 :                                                             ختاري:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                م كارنام عامل انجا

   گرفتن شيره معده كودكان:نوع فعاليت
  :هدف

    .T.Bگيري جهت بررسي   انجام نمونه
   :مورد نيازوسايل 

  هيه شده از آزمايشگاه لوله استريل درب دار ت- گاز- آب مقطر استريل- سرنگ-لوله معده
   پرستار واجد شرايط:عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

       .روش  انجام كار را به والدين توضيح مي دهد  1
       .وسايل مورد نياز را آماده و كنترل مي كند  2
       .هاي خود را مي شويد دست  3
       .مي دهد ر كودك را در وضعيت طاق باز و راحت قرا  4

با كمك همكار خود، كودك را محدود نموده و لوله معده را از راه   5
 .بيني يا دهان وارد معده مي كند

      

       .مي كند با سرنگ شيره معده را آسپيره   6

در صورتي كه شيره معده آسپيره نشود مقداري آب مقطر را با سرنگ   7
 .مي كند وارد معده 

      

       .مي كند حات معده را آسپيره سپس مجدداً ترش  8
       .بالفاصله شيره معده را وارد لوله كرده و درب آن را مي بندد  9

 و بيني كودك را با گاز تميز لوله معده را خارج نموده و دهان  10
 .كند مي

      

       .كودك را در وضعيت راحت قرار مي دهد  11

زمايش، نوبت روي نمونه برچسب مشخصات بيمار، تاريخ، نوع آ  12
 .مي كند چندم و نام بخش و مركز را قيد 

      

 نوبت بايد گرفته شود و روي هر نوبت 3شيره معده معموالً در   13
 .مي كند نمونه اول، دوم و سوم را ذكر 

      

در پرونده بيمار اقدامات انجام شده و كيفيت مايعات برگشتي و   14
 .بت مي كندنمونه گيري و دفعات انجام شده را دقيقاً ث
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

                                                        :           شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  پاراسنتز شكميكمك در  :نوع فعاليت
  : اهداف

   داخل شكم براي خارج كردن مايع آسيت در فضاي صفاق  بهداخل كردن تروكار -1
  .تسكين بيمار به علت كاستن از فشار شكم كه باعث زجر تنفسي مي شود  -2

  :وسايل مورد نياز
سرنگ و  - ) درصد 2 يا 1ليدوكائين (بي حس كننده موضعي   - پارچه و دستكش استريل  -كاتتر تروكار 

آوري مايع آسيت   بطري جمع - صورت ارسال نمونه به آزمايشگاه وري مايع درآظرف جمع   -سوزن 
 - گان  -گاز استريل جهت پانسمان  - فرم درخواست آزمايشگاه  -ترالي پاراسنتز  -معمولي يا خالء 

  عينك محافظ  
  پرستار : عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

        . مي كند با بيمار ارتباط مناسب برقرار   1
       . دهد شرح داده و به سواالت وي پاسخ ميروش كار را براي بيمار   2

 را به صورت واضح و موارد خطر و ضرورت انجام اين كار  3
   . مي دهدبه او توضيح روشن 

      

         . مي گيرداز بيمار رضايت نامه   4
         . مي كند كنترل م حياتي بيمار را يعال  5
         . مي گيردار را اندازه دور شكم بيم  6
        . آخرين وزن بيمار را با تاريخ ثبت مي كند   7
        .اطمينان مي يابد كه مثانه بيمار خالي باشد، قبل از عمل  8

لبه تخت نشسته پاهايش آويزان (  پوزيشن عمل به بيمار مي دهد  9
  .)باشد 

      

ند و در كنار پوزيشن بيمار را تا پايان عمل پاراسنتز حفظ مي ك  10
  . مي ماندوي 

      

        . مي كند   در طول عمل به پزشك كمك  11
        . م حياتي بيمار را كنترل مي كندي دقيقه عال15در طول درناژ هر   12
        .مي كند سيت را كنترل آرنگ و قوام مايع   13
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        . به محض خارج شدن تروكار روي محل سوراخ را پانسمان مي كند  14
        .سيت را روي برگه جذب و دفع بيمار ثبت مي كندآر مايع مقدا  15

 و اگر  مي فرستداگر مورد نياز است مايع را براي آسيب شناسي  16
   .  مي ريزدمورد نياز نيست آن را دور

      

        . مي ماند تا ثابت شدن عاليم حياتي بيمار ، در كنار او  17
        . مي كندكنترلفشار خون بيمار را از نظر افت ناگهاني   18

مايع زياد (هاي بيمار است   مراقب عدم تعادل مايعات و الكتروليت  19
  ).از سوراخ پاراسنتز خارج نشود

      

گزارش كامل پرستاري را در پرونده بيمار ثبت مي كند و به مهر   20
  . نظام پرستاري مهمور مي كند
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 :                                                             تاريخ:                                  بيمارستاننام مركز آموزشي درماني يا 

             :                                                      شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار
    كمك در بيو پسي كبد و مراقبت هاي پرستاري آن :عنوان فعاليت 

   :هدف 
  ضع كبد و بيماري هاي آن بررسي قسمتي از بافت كبد براي بررسي و

  :مورد نيازوسايل 
 اساليد شيشه - حوله تميز- دستكش تميز – سرنگ –  داروي بي حسي - 14 و 18سوزن بيوپسي اندازه 

 10×10 گاز– بتادين براي تميز كردن موضعي پوست - لوله هاي جمع آوري نمونه وفيكساتور-اي
   بالش و كيسه شن- حساسيت  چسب ضد-متر براي پوشاندن محل ورود سوزن سانتي

  پرستار  : عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        .مراحل انجام كاررا براي بيمار توضيح مي دهد  1

2  NPO بل از انجام بيوپسي كنترل  ساعت ق4-6 بودن بيمار را
  .كند مي

      

 از را نيم ساعت قبل) آرام بخش ( مصرف داروي تجويز شده   3
  .انجام بيوپسي كنترل مي كند

      

يا به پهلوي چپ مي دهد  قرار ميبيمار را در وضعيت طاق باز   4
  ).دست راست تا باالي سر(خواباند 

      

        .مام مدت بيوپسي ، كنار بيمار مي مانددر ت  5

در طرف چپ بيمار ايستاده و دست چپ بيمار را گرفته و دست   6
  .ت راست او مي گذاردديگرش را به آرامي روي دس

      

نحوه صحيح تنفس عميق قبل از وارد شدن سوزن بيوپسي را به   7
  .بيمار آموزش مي دهد

      

        .در زمان انجام بيوپسي ، به پزشك كمك مي كند  8

به محض اين كه سوزن خارج شد روي محل آن پانسمان فشاري   9
  .قرار مي دهد

      

        .كند ه فرم آزمايشگاه ، ارسال مي همرانمونه جمع آوري شده را به  10
        . ساعت بيمار را در بستر نگه مي دارد8-24بعد از انجام بيوپسي   11

بيمار را به پهلوي راست خوابانده و كيسه شن را در محل بيوپسي   12
  .مي گذارد
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ساعت اول ( دقيقه عاليم حياتي بيمار را كنترل مي كند 15-30هر   13
  ). ساعت 4 دقيقه تا 30عد هر  دقيقه و ب15هر 

      

        .بيمار را از نظر عاليم پنوموتوراكس كنترل مي كند  14
        .بيمار را از نظر عاليم خونريزي و وجود درد كنترل مي كند  15

 در بيمار ، پزشك را مطلع در صورت مشاهده هر گونه عارضه  16
  .كند مي

      

بيمار قبل و بعد از بيوپسي تاريخ و ساعت انجام كار، عاليم حياتي   17
  .و هر گونه يافته غير طبيعي را ثبت مي كند
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                                                شيفت:                نام بخش
  :رستاري ارزشيابامضاء و مهر نظام پ:                                                                نام عامل انجام كار
   آماده سازي بيمار جهت انواع راديوگرافي سيستم گوارشي :عنوان فعاليت 

   :هدف
  ها بررسي سيستم گوارشي از نظر تشخيص بيماري

  :مورد نيازوسايل 
   طبق دستورالعمل هاي واحد راديوگرافي

   پرستار واجد شرايط :عامل انجام كار 
  

 اتمالحظ  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        .به بيمار در مورد نوع و نحوه انجام راديوگرافي آموزش مي دهد  1
        .بيمار را حمايت عاطفي مي كند  2
        .از بيمار يا ولي او رضايت نامه كتبي مي گيرد  3

آمادگي هاي مورد نياز جهت انجام راديوگرافي را برحسب پروتكل   4
  .بخش راديولوژي انجام مي دهد

      

        . گزارش پرستاري را انجام مي دهدثبت دقيق  5
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ات پرستارياستانداردهاي خدمچك ليست 

 
454

 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                    شيفت:                                                            نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  ب تيوTمراقبت از : نوع فعاليت
 تيوب را پس از كوله سيستكتومي در مجراي مشترك صفراوي قرار مي دهند تا خروج ترشحات T:مقدمه

   . روز در  محل باقي مي ماند14 تا 7 تيوب بين T. صفراوي تسهيل شود
    :اهداف

   جلوگيري از انسداد راه خروج صفرا-1
   پيشگيري از تخريب پوست ناحيه و جدا شدن تيوب -2
  ز عفونت پيشگيري ا-3

  : مورد نيازوسايل 
 سانتي متر 10 ×10 پد گازي – كالمپ – دستكش استريل  و تميز – كيسه پالستيكي –ظرف جمع آوري 

 – پدهاي آغشته به بتادين – محلول نرمال سالين – باند پالستيكي – پانسمان ترانسپارانت –استريل 
 ژل   اكسيد دوزنگ،  از جمله وازلين، مواد محافظ پوست– چسب ضد حساسيت -پانسمان استريل جاذب

   در صورت لزوم پانسمان مونتگومري –محتوي آلومينيوم 
  پرستار: عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

       .وسايل مورد نياز را آماده مي كند  1

 سي سي نرمال سالين 50 سي سي محلول ضد عفوني كننده و 50  2
 .يل به طور جداگانه مي ريزددر ظرف هاي استر

      

       .روش كار را براي بيمار توضيح مي دهد  3
        .دست هارا مي شويد  4
       .دستكش تميز مي پوشد  5
       .ظرف جمع آوري را در زير دريچه درناژ كيسه قرار مي دهد  6
       .محتويات كيسه را به داخل ظرف، تخليه مي كند  7
       .را با دقت اندازه مي گيردميزان ترشحات تخليه شده   8
       .ويژگي هاي ترشح از قبيل رنگ و حجم ترشحات را ثبت مي كند  9
       .ددستكش ها را در آور  10
       .دست هاي خود را مي شويد  11
       .دستكش هاي تميز مي پوشد  12
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       .پانسمان هاي قبلي را برمي دارد و دور مي اندازد  13
       .دست ها را مي شويد  14
       .دستكش استريل مي پوشد  15

16  
محل تيوب را از نظر عاليم عفونت از جمله قرمزي، تورم، گرمي، 

اختالل پوستي يا ترشحات بررسي   حساسيت، قوام پوستي،
  .كند مي

      

با توجه به تجويز پزشك از محلول ضد عفوني در اطراف محل   17
  .ورود تيوب استفاده مي كند

      

ز محلول نرمال سالين براي شست و شوي ناحيه پس از آن ا  18
  .استفاده مي كند

      

        .ناحيه را با گازهاي استريل خشك مي كند  19

اطراف محل ورود تيوب را با پنبه حاوي بتادين به طور چرخشي   20
  .خشك مي كند

      

        .اجازه مي دهد پوست در مجاورت هوا خشك شود  21

وازلين، اكسيد دوزنگ يا ژل آلومينيوم از مواد محافظ پوست نظير   22
  .استفاده مي كند

      

 از پانسمان جاذب استفاده Tبراي جذب ترشحات در اطراف لوله   23
  .مي كند

      

        . روي پانسمان جاذب از گاز استريل و پانسمان استفاده مي كند  24
        .پانسمان را با چسب ضد حساسيت محكم مي كند  25

26  

تعويض پانسمان و ويژگي هاي محل اطراف زخم را تاريخ و زمان 
 را Tهمچنين رنگ پوست و غشاء مخاطي اطراف لوله . ثبت مي كند
درجه حرارت بيمار و ميزان تحرك روده ها را ثبت . ذكر مي كند

  .مي كند
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                                                           :   تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  تعويض كيسه ايلئوستومي و كلستوميتخليه و : نوع فعاليت
    :اهداف

   برقراري راحتي و آسايش بيمار-1
   مراقبت از ناحيه استوما-2

  : مورد نيازوسايل 
 – آب – كيسه پالستيكي – چسب استوما – وسيله اندازه گيري استوما –لستومي كيسه ايلئوستومي يا ك

 – دستمال كاغذي – دستكش – آب يا محلول تميز كننده كيسه – توالت يا لگن – كالمپ –حوله يا پارچه 
كمربند استومي، نوار چسب، صابون ماليم بدون مرطوب كننده، وسايل اصالح پوست، : در صورت لزوم

  زگير، خوش بو كننده كيسهمايع در
  پرستار يا بهيار: عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

       .مراحل انجام كار را توضيح مي دهد  1
       .محيط امن و خلوتي فراهم مي كند  2
       .بيمار را در وضعيت راحت قرار مي دهد  3

توما را اندازه گيري در ابتدا براي انتخاب كيسه مناسب، دهانه اس  4
  .مي كند

      

 ميلي متر بزرگ تر از 32كيسه اي را انتخاب مي كند كه دهانه آن   5
  .دهانه استوما باشد

      

       .آماده شده را نزد بيمار مي برد وسايل  6
       .دست هاي خود را مي شويد  7
       .دستكش مي پوشد  8
        .دروشيت را زير بيمار قرار مي دهد  9
       .ه قبلي را به روش صحيح جدا مي كندكيس  10
       .ناحيه استوما را به آرامي با دستمال خشك مي كند  11
       .ناحيه استوما را به ماليمت با صابون ماليم و آب مي شويد  12

پوست را به آرامي خشك مي كند و اجازه مي دهد در معرض هوا   13
 .به طور كامل خشك شود
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       . كيسه را برمي داردپوشش روي چسب پشت  14
       .آن را روي استوما قرار داده و به ماليمت فشار مي دهد  15

اطراف ناحيه استوما را از قسمت پايين به ماليمت فشار مي دهد تا   16
 .كيسه به خوبي چسبيده شود

      

        . دقيقه در وضعيتي ثابت قرار گيرد5به بيمار مي گويد به مدت   17
        .رامي مي كشد تا از چسبيدن آن اطمينان يابدكيسه را به آ  18

در صورت امكان براي حفظ بهتر كيسه از كمربند مخصوص   19
  .استفاده مي كند

      

        .براي درناژ بهتر، اجازه مي دهد مقداري هوا در كيسه باقي بماند  20
  تخليه كيسه

        .كالمپ قسمت انتهايي كيسه را باز مي كند  21
        .دهد محتويات كيسه به داخل لگن يا توالت تخليه شوداجازه مي   22

در صورت امكان انتهاي كيسه را داخل آب قرار مي دهد اما مراقب   23
  .است چسب آن خيس نشود

      

        .پس از تخليه مواد دفعي كالمپ انتهايي كيسه را مي بندد  24

25  

 هاي ويژگي. زمان و تاريخ تعويض يا تخليه كيسه را ثبت مي كند
.  نوع و قوام آن را ثبت مي كند مواد دفعي از جمله رنگ، حجم،

موارد . ويژگي هاي استوما و پوست اطراف آن را ذكر مي كند
آموزش داده شده به بيمار، توانايي مراقبت از خود و فرآيند 

  .يادگيري وي را ثبت مي كند
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

                                                          :         شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

   گذاشتن كاتتر ادراري :نوع فعاليت
  : اهداف

  رار باقي مانده م ادگيري حج  اندازه-1
 گيري مداوم ادرار دفع شده   اندازه-2

  گرفتن نمونه ادرار جهت انجام تست هاي تشخيصي-3

 ادراري  تخليه مثانه در زمان احتباس-4

   كمك به پرشدن مثانه جهت انجام تست هاي پاراكلينكي تشخيصي-5
  كم كردن فشار مثانه روي بافت هاي اطراف، جهت اعمال جراحي -6

   يا مثانه نوروژنيك ، عفونت جهت درمان احتباس ادراري ناشي از تنگي هاي لوله ادراري ، تكرر ادرار-7
   :مورد نيازوسايل 

 - در بزرگساالن  16 تا 14هاي   شماره معموالً ) از جنس التكس ياسليكون( كاتتر باقي ماندني استريل 
 محلول ضدعفوني - رويي آن ـ دستكش استريل نرمال سالين ـ صابون مايع  ـ مشمع و  ـ cc 10سرنگ 

آوري ادرار استريل، برگه كنترل جذب و دفع در صورت نياز ـ  كننده ـ ژل لوبريكانت استريل ـ كيسه جمع
هاي رول  بالش يا ملحفه - منبع نور –چسب ضد حساسيت ـ برگه درخواست آزمايش در صورت نياز 

   رسيور-شده
   پرستار :عامل انجام كار

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار فردي
        .دستور پزشك مبني بر سونداژ را بررسي مي كند  1

2  
در صورتي كه اندازه يا نوع مشخصي از كاتتر مورد نظر پزشك 

 . آن را آماده مي كنداست 

      

       .دست هايش را مي شويد  3
        .وسايل را آماده مي كند و آن ها را به اتاق بيمار مي آورد  4
       .با بيمار ارتباط برقرار مي كند  5

چارت بيمار را چك مي كند و زمان خالي شدن مثانه در نوبت قبلي   6
 . را سوال مي كند

      

       . زندي كند تا زمان تخليه آن را حدس بمثانه را معاينه  و لمس م  7

ش مي خواهد كه چراغ را طوري تنظيم كند كه وي بتواند  از همكار  8
 .را به خوبي ببيندناحيه 
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      . تخت را طوري تنظيم مي كند كه مجراي ادراري را به وضوح ببيند  9

10  

  :در مورد بيماران زن 
  ).supine(دهد ميبيمار را در وضعيت خوابيده به پشت قرار : الف 

  .  خم مي كند ب ـ زانوهاي وي را كامالً
  . پ ـ زانوها را از هم دور مي كند

به ( را به صورت شل دو طرف تخت مي گذارد ت ـ پاهاي او 
  ).صورت جدا از هم

 يك زانوي او را خم  اگر بيمار در اين وضعيت ناراحت است، ث ـ
  . مي كند و پاي ديگر او را به حالت صاف روي تخت قرار مي دهد

ج ـ در صورت ضعف شديد بيمار زير زانوهاي او بالش مي گذارد 
  . تا به حالت خميده دربيايد

      

11  

  :در مورد بيماران مرد 
  . دهد ميالف ـ بيمار را در وضعيت خوابيده به پشت قرار 

  . ب ـ پاهايش را باز مي كند و صاف روي تخت مي گذارد
ج ـ از بيمار مي خواهد كه وضعيت خود را به همين شكل حفظ 

  . كند
د ـ در صورت نياز از يك نفر كمك مي خواهد تا وضعيت بيمار را 

 .  و چراغ را تنظيم كندحفظ كند

      

       . دست هايش را مي شويد و دستكش مي پوشد  12
        .شستشوي پرينه را به روش صحيح انجام مي دهد  13
       . ناحيه ژنيتال را خشك مي كند  14
       . مشمع و رويي آنرا زير باسن و پاهاي بيمار پهن مي كند  15
        .  پاي او قرار مي دهدپك استريل را در بيماران خانم بين دو  16
        .پك را به روش استريل بازمي كند  17
        .  پك استريل را روي ران هاي او باز مي كند،در بيماران آقا  18
        .دستكش استريل مي پوشد  19

ياتعدادي گاز ( شان استريل را روي ران هاي بيمار پهن مي كند  20
  ). استريل

      

        .ه مي داردناحيه ژنيتال را باز نگ  21
        . شود  يا محلول هاي ضدعفوني مطمئن مي از عدم حساسيت بيمار به يد  22
        . درب ظرف محتوي محلول ضدعفوني كننده را باز مي كند  23

 به آرامي بدون ريختن محلول روي وسايل كمي از محلول را در   24
  . ظرف محتوي پنبه  مي ريزد
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        .  استريل را باز مي كند درب تيوپ ژل لوبريكانت  25

پاكت كاتتر را به روش استريل باز مي كند و در محيط استريل   26
  . قرار مي دهد

      

        . يكانت را در محيط استريل مي گذارد لوبر مقداري از ژل  27
        . در صورت آلوده شدن دستكش ها، آن ها را عوض مي كند  28

 سركاتتر را به  ش استريل،با دست پوشيده شده به وسيله دستك  29
  .يكانت آغشته مي كند  لوبر ژل

      

        . انتهاي كاتتر را به سر كيسه تخليه ادرار استريل وصل مي كند  30

آوري ادرار  انتهايي كيسه جمع اطمينان پيدا مي كند كه در پوش  31
  . بسته است

      

        .تمام كاتتر را استريل نگه مي دارد  32

 سي سي آب مقطر 10گذاري، بالون آن را با   سوندقبل از انجام  33
  ). جهت اطمينان از عدم وجود منفذ(امتحان مي كند 

      

        .  سي سي آب مقطر به داخل بالون تزريق مي كند10با سرنگ  34
        .   آن را خالي مي كند مجدداً  35

36  

  :در بيماران خانم 
توسط انگشتان ( ندالف ـ لب هاي ماژور و مينور را از هم بازمي ك

  ). اشاره و مياني  دست غيرغالب خود  شست،
  .ب ـ در طول انجام پروسيجر فاصلة  لب هارا از هم حفظ مي كند

 با استفاده از پنبه سوآپ آغشته به محلول  پ ـ با دست غالب خود،
 دور تا دور مجراي خروج ادرار را به صورت دوراني  ضدعفوني،

  . ضدعفوني مي كند
 كند با يك پنبه سوآپ ديگر ضدعفوني ميمت هاي ديگر را ت ـ قس

  ) .به همان روش (
  . ث ـ با يك گاز ناحيه خروج ادرار و ژنيتال را خشك مي كند

  .  دستكش هايش را استريل حفظ مي كند ج ـ

      

37  

  :در بيماران آقا
  . الف ـ پنيس بيمار را با دست غيرغالب خود نگه مي دارد 

  .  درجه زاويه مي دهد60- 90ب ـ پنيس را از 
  .پ ـ تا آخر پروسيجر اين وضعيت را حفظ مي كند

ت را به كمك پنس با پنبه سواپ ت ـ با دست غالب خود  نوك آل
  .عفوني مي كند ضد

  . لت را تميز مي كند ث ـ با يك حركت دوراني نوك آ
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  .  بعد ضدعفوني مي كند  ج ـ ناحيه اطراف را در مرحلة
        . يش را استريل حفظ مي كنددستكش ها  38
        . كاتتر را با دست غالب خود برمي دارد  39
        . كاتتر را به ژل لوبريكانت آغشته مي كند  40
        .از بيمار مي خواهد همزمان با فرو بردن كاتتر سرفه كند  41

از بيمار مي خواهد كه تنفس آرام و عميق داشته باشد تا اسفنكتر   42
  . دادراري شل شو

      

        . كاتتر را از سمت سر آن برمي دارد  43

44  

  :در بيماران خانم 
  .متر داخل مي برد  سانتي5/7الف ـ كاتتر را 

تا ( ب ـ در ضمن فرو بردن كاتتر لب ها از هم دور نگه مي دارد 
  ).زماني كه ادرار شروع به خارج شدن كند

  .  مي كندآنرا خارج  وارد واژن شد  پ ـ اگر كاتتر اشتباهاً
ت ـ در دوشيزگان تا مطمئن نشود كه كاتتر وارد مجراي ادراري 

  . شود كاتتر را وارد نمي كند مي
  . اجراي مراحل پروسيجر را شروع مي كند ث ـ مجدداً

      

45  
  :در بيماران آقا 
  . متر داخل مي كند  سانتي5/12-19الف ـ كاتتر را 

  . ب ـ خروج ادرار را بررسي مي كند

      

 سرنگ را به محل مجراي بالون كاتتر  وقتي كه خروج ادرار قطع شد،  46
  . وصل مي كند

      

        . بالون كاتتر را پر مي كند  47
        . كاتتر را به بغل ران بيمار  با چسب ضد حساسيت ثابت مي كند  48

آوري ادرار را در محل مخصوص در سطح پايين تر از  كيسه جمع  49
  . مثانه آويزان مي كند 

      

 كنار تخت قرار  اطمينان پيدا مي كند كه لولة  ادراري در الي ريل نردة  50
  . نگرفته باشد

      

51  
آوري نمونه جهت آزمايش دارد،  در صورتي كه بيمار دستور جمع

نمونه را از طريق پيچ انتهاي بگ ادراري به طريق استريل جمع 
  . آوري مي كند

      

به روش ( آزمايشگاه ارسال مي كند آوري شده را به نمونه جمع  52
  ).صحيح

      

      ، بگ )جهت كنترل(گيري مقدار ادرار دفع شده بيمار جهت اندازه  53
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  .  ساعت تخليه مي كند8ادرار را هر 

54  

  :كليه مشاهدات و يافته هاي خود را ثبت مي كند 
  الف ـ تاريخ و زمان گذاشتن كاتتر 

  ب ـ اندازه و نوع كاتتر 
  هاي ادرار   رنگ و ديگر مشخصه ن،ج ـ ميزا

در  د ـ در صورت داشتن دستور كنترل ميزان حجم ادرار، ثبت 
  برگة چارت جذب و دفع 

  هـ  ـ ميزان تحمل و همكاري بيمار در انجام رويه
  . ي ـ ميزان و نمونه آزمايش در خواست شده
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 :                                                                                               تاريخ:نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

   :                                                                شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

   خارج كردن سوند دايمي:نوع فعاليت
  :هدف

  خارج كردن سوند دايمي جهت برقراري جريان طبيعي ادرار
  :مورد نيازوسايل 

   پد ضد آب – سي سي 10 سرنگ – نوار چسب – گاز استريل –ستريل دستكش ا
   پرستار :عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

        .دست هاي خود را مي شويد  1

       .تخت را تا ارتفاع مناسب باال مي آورد  2
       .تجهيزات را آماده مي كند  3
        .مي دهدبيمار را در پوزيشن صحيح قرار   4
       .پد ضد آب را زير بيمار قرار مي دهد   5
       .در صورت نياز، نمونه ادرار جهت كشت مي گيرد  6
       .نوار چسب يا نگه دارنده سوند را بر مي دارد   7
       .مايع تزريق شده داخل بالن كاتتر را آسپيره مي كند  8
        .كاتتررا خارج مي كند  9
        .ا از تخت جدا مي كندكيسه ادرار وتيوب ر  10
        .بيمار را در پوزيشن خوابيده به پشت قرار مي دهد  11

در صورت نياز ، مراقبت مورد نياز را از قسمت پرينه بيمار به   12
  .عمل مي آورد

      

حجم ادرار داخل كيسه را اندازه مي گيرد و سپس محتويات آن را   13
  .خالي مي كند

      

        .ي آورد لبه تخت را پايين م  14
        .وسايل آلوده را در ظرف مخصوص زباله مي ريزد  15
        .دست هاي خود را مي شويد  16
        .يافته ها، مشاهدات و اقدامات خود را ثبت مي كند  17
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                               :                               تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                                     :                           نام عامل انجام كار

  )سيستم بسته(شست و شوي سوند يا مثانه با استفاده از سوند دو راهي : نوع فعاليت
  :اهداف

   باز نگه داشتن سوند ادراري-1
   رفع انسداد سوند ادراري-2

  سرنگ -  رسيور استريل -محلول دستور داده شده   - كاسه استريل -مشمع و رويه : وسايل مورد نياز
 گلوله هاي پنبه استريل - در صورت لزوم كلمپ  - 19-23 سي سي با سوزن شماره 50 يا 30استريل 

   دستكش يك بار مصرف-آغشته به محلول ضد عفوني كننده 
   پرستار واجد شرايط:عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

1  

  :از انسداد قطعي سوند به روش زير مطمئن مي شود
ضرورت انجام شست و شو را با لمس مثانه بيمار از نظر : الف 

  .احتباس ادرار مشخص  مي كند
  ميزان دفع ادرار بيمار را با ميزان دفع ادرار وي در شيفت قبل - ب

  .مقايسه مي كند
ه را از طرف  چنانچه ادرار به راحتي در سوند جريان ندارد، لول-ج

  .دوشدمي بدن بيمار به طرف كيسه ادرار 
 در صورت عدم رفع انسداد عمل شست و شو را انجام مي -د

  .دهد

      

        .دستور پزشك را از نظر نوع، حجم و غلظت محلول كنترل مي كند  2

 وي را از برنامه مورد نظر مطلع مي ،وسايل رابه اتاق بيمار برده  3
  .كند

      

        . را فراهم مي آوردخلوت بيمار  4
        .بيمار را در وضعيت به پشت خوابيده قرار  مي دهد  5

پوشش هاي روي بيمار را در محل اتصال سوند به لوله كيسه   6
  .جمع آوري ادرار، كنار مي زند

      

        .مشمع و رويه را در محل پهن مي كند  7
        .دست هاي خود را  مي شويد  8
        .دستكش مي پوشد  9

كاسه استريل را از محلول دستورداده شده با درجه حرارت   10
  .مناسب پر مي كند

      

        .رسيور را زير قسمت انتهايي سوند قرارمي دهد  11
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سوزن را به روش استريل به سرنگ وصل كرده و به مقدار مورد   12
  .نياز از محلول دستور داده شده درسرنگ مي كشد

      

13  
نه، زير محل ورود سرنگ به سوند در صورت شست و شوي مثا

را كلمپ مي كند تا از جريان يافتن محلول تزريقي و ادرار به درون 
  .كيسه جمع آوري ادرار جلوگيري شود

      

محل ورود سرنگ به سوند را با پنبه آغشته به محلول ضدعفوني   14
  .كننده، تميز مي كند

      

15  

رامي تزريق  مي سرنگ را به محل مناسب وارد و محلول را به آ
  :كند
  . تزريق مي كندcc 40-30براي هر بار شستشوي سوند : الف
  . تزريق مي كندcc 200 -100 براي هر بار شستشوي مثانه -ب

      

        .پس از تزريق محلول ، سرنگ را خارج مي كند  16

17  

  :محلول تزريق شده را تخليه مي كند
ن مي آورد تا  در شستشوي سوند بالفاصله سوند را پايي–الف 

محلول تزريق شده به راحتي به طرف كيسه جمع آوري ادرار 
  .جريان يابد

 در شستشوي مثانه ، كلمپ را باز مي كند تا محلول تزريق -ب
  .شده از طريق سوند به داخل كيسه جمع آوري ادرار جريان يابد

      

در صورت لزوم روش را تكرار مي كند تا محلول دستور داده   18
  . يابدتم شود يا به هدف مورد نظر، دسشده تما

      

شوي و مقدار ادرار بيمار را اندازه گيري و مقدار محلول شست  19
  .استفاده شده را از آن كسر مي كند

      

20  

  :وضعيت بيمار و چگونگي تخليه ادرار را بررسي مي كند
  . به ميزان رفع مشكالت بيمار توجه مي كند- الف
ز نظر رنگ و شفافيت و وجود محتويات  ادرار تخليه شده را ا-ب

  .غير طبيعي بررسي مي كند
د و لوله كيسه جمع آوري بررسي  جريان ادرار را در سون-ج

  .كند مي

      

وسايل را به محل مربوطه بر مي گرداند و توجه مورد نياز را از آنها به   21
  .عمل مي آورد

      

        .دست ها را مي شويد  22

23  
 خود را در مورد مقدار ، شفافيت و رنگ ادرار ، مشاهدات و اطالعات

مقايسه مايعات ورودي و خروجي، وجود اتساع مثانه و ميزان 
  .ناراحتي بيمار ثبت  مي كند
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              :                                                تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                    :                                            نام عامل انجام كار

   شست و شوي مثانه با استفاده از سوند فولي سه راهي:نوع فعاليت
  : اهداف

   باز نگه داشتن سوند ادراري -1
   رفع انسداد سوند ادراري-2

  :وسايل مورد نياز
 50 يا 30  سرنگ استريل -تريل  رسيور اس-  محلول دستور داده شده - كاسه استريل -مشمع و رويه 

 گلوله هاي پنبه استريل آغشته به محلول - در صورت لزوم كلمپ - 19-23 با سوزن شماره  سي سي
   دستكش يك بار مصرف-ضد عفوني كننده 
   پرستار:عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

1  

  :وسايل را آماده مي كند
شو را  و متصل به ظرف حاوي محلول شستهواي داخل لوله: الف

  .تخليه مي كند
 لوله متصل به ظرف حاوي محلول شستشو را به مجراي -ب

  .شستشو درسوند سه راهي وصل مي كند

      

        .دست هاي خود را مي شويد  2
        .دستكش مي پوشد  3

4  

  :روش زير انجام مي دهد شست و شوي مثانه را به يكي از دو
   مداوم شست و شوي- الف

  . كلمپ متصل به لوله كيسه جمع آوري ادرار بايد باز باشد-
 وشو را باز  كلمپ لوله متصل به ظرف حاوي محلول شست-

 .تعداد قطرات را طبق دستور پزشك تنظيم مي كند. كند مي

.  مايع برگشتي را از نظر مقدار، رنگ و شفافيت بررسي مي كند-
قدارمايع وارد شده به مثانه مقدار مايع برگشتي بايد متناسب با م

 .باشد

  شوي مثانه  و شست-ب
شو   و  دستور پزشك را از نظر باقي ماندن محلول شست-

  .درمثانه يا خروج فوري آن كنترل  مي كند
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  .  كلمپ متصل به لوله كيسه جمع آوري ادرار را  مي بندد-
 بعد از ورود مقدارمحلول دستور داده شده، كلمپ ظرف حاوي -

شست و شو را  مي بندد و اجازه  مي دهد محلول براي محلول 
  .مدت زمان مشخص شده در مثانه باقي بماند

 پس از انقضاي مدت زمان مورد نياز كلمپ متصل به لوله كيسه -
  .جمع آوري ادرار را بازمي كند تا محلول خارج شود

 شوي  طبق دستور پزشك ممكن است مورد نياز باشد شست و-
  . دهدفعات انجاممتناوب را به د

مشاهدات و اطالعات خود را در رابطه با نكات مورد بررسي ثبت   5
  .مي كند
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             خشنام ب
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب :                                                               نام عامل انجام كار

  )سيستم باز(شست و شوي سوند يا مثانه با استفاده از سوند دو راهي : نوع فعاليت
  : اهداف

   باز نگه داشتن سوند ادراري-1
   رفع انسداد سوند ادراري-2

   :وسايل مورد نياز
  50 يا 30 سرنگ استريل -  رسيور استريل-  محلول دستور داده شده - كاسه استريل -مشمع و رويه 

ي پنبه استريل آغشته به محلول  گلوله ها- در صورت لزوم كلمپ - 19-23سي سي با سوزن شماره 
   دستكش يك بار مصرف-عفوني كننده  ضد

  پرستار : عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

1  

  :از انسداد قطعي سوند به روش زير مطمئن مي شود
ضرورت انجام شست و شو را با لمس مثانه بيمار از نظر احتباس : لف ا

  .ادرار مشخص  مي كند
  ميزان دفع ادرار بيمار را با ميزان دفع ادرار وي در شيفت قبل -ب

  .مقايسه مي كند
 چنانچه ادرار به راحتي درسوند جريان ندارد، لوله را از طرف بدن -ج

  .بيمار به طرف كيسه ادرار مي دوشد
  .دهد انسداد عمل شست و شو را انجام مي در صورت عدم رفع -د

      

        .دستور پزشك را از نظر نوع، حجم و غلظت محلول كنترل مي كند  2
        .كند ي را از برنامه مورد نظر مطلع ميوسايل رابه اتاق بيمار برده، و  3
        .خلوت بيمار را فراهم مي آورد  4
        .ت خوابيده قرار  مي دهدبيمار را در وضعيت به پش  5

پوشش هاي روي بيمار را در محل اتصال سوند به لوله كيسه جمع آوري   6
  .ادرار، كنار مي زند

      

        .مشمع و رويه را در محل پهن مي كند  7
        .دست هاي خود را  مي شويد  8
        .دستكش مي پوشد  9
       حرارت مناسب پر كاسه استريل را از محلول دستورداده شده با درجه  10
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  .مي كند
        .دهد ي سوند قرار ميدر زير قسمت انتهاي رسيور استريل را باز كرده و  11

 به سيستم ادراري تكنيك  هاورود ميكروارگانيسم به منظور پيشگيري از  12
  .استريل را دقيقاً رعايت  مي كند

      

13  
كيسه جمع آوري در اين مرحله لوله ها را در محل اتصال سوند به لوله 

 سانتي متر 5/2دقت  مي كند كه دست در فاصله . ادرار از هم جدا  مي كند
  .از سرلوله ها باشد

      

سرلوله متصل به كيسه جمع آوري ادرار را داخل گاز استريل گذاشته و   14
  .در كنار رسيور قرار مي دهد

      

مي كند سر سرنگ حاوي محلول شستشو را داخل سوند متصل به بيمار   15
  .و محلول را به آرامي داخل مثانه تزريق مي كند

      

سوند را از سرنگ جدا مي كند و اجازه  مي دهد تا محلول وارد شده به   16
  .مثانه از طريق سوند به داخل رسيور وارد شود

      

شو را ادامه مي دهد تا محلول دستور داده شده تمام شود  و عمل شست  17
  . شوديا هدف مورد نظر تامين

      

        .دو سرسوند فولي و لوله كيسه جمع آوري ادرار را به هم وصل مي كند  18
        .دقت مي كند هنگام اتصال لوله ها به همديگر پيچ خوردگي ايجاد نشود  19

 در صورت لزوم روش را تكرار  مي كند تا محلول دستور داده شده تمام  20
  .يابدشود يا به هدف مورد نظر، دست 

      

شوي استفاده  و مقدار ادرار بيمار را اندازه گيري و مقدار محلول شست  21
  .شده را از آن كسر مي كند

      

22  

  :وضعيت بيمار و چگونگي تخليه ادرار را بررسي مي كند
  . به ميزان رفع مشكالت بيمار توجه مي كند-الف
 ادرار تخليه شده را از نظر رنگ و شفافيت و وجود محتويات غير -ب
  .يعي بررسي مي كندطب
  . جريان ادرار را در سوند و لوله كيسه جمع آوري بررسي مي كند-ج

      

وسايل را به محل مربوطه بر مي گرداند و توجه مورد نياز را از آنها به   23
  .عمل مي آورد

      

        .دست ها را مي شويد  24

25  
، ارمورد مقدار ، شفافيت و رنگ ادرمشاهدات و اطالعات خود را در 

ميزان ناراحتي  مقايسه مايعات ورودي و خروجي، وجود اتساع مثانه و
  .بيمار ثبت  مي كند
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                                            شيفت:                    نام بخش
  :ري ارزشيابامضاء و مهر نظام پرستا:                                                                نام عامل انجام كار

   كمك در بيوپسي كليه:نوع فعاليت
  : اهداف

   كمك به تشخيص و بررسي وسعت بيماري هاي كليه -1
  بررسي داليل رد پيوند كليه-2

    ارزيابي پيشرفت بيماري هاي مزمن كليه-3
   :وسايل مورد نياز

سوزن   - 25 و 22  سرسوزن شماره - سي سي5 سرنگ - دستكش استريل - حوله -محلول استريل
  22 سوزن اسپينال شماره - اولتراسوند –  ست پانسمان استريل -بيوپسي

   واجد شرايط پرستار:عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        . ساعت قبل از آزمون ناشتا نگه مي دارد8 تا 4بيمار را   1

2  
كنترل را  ) PTT . PT . INR. CT( آزمايشات انعقادي بيمار 

  .كند مي

      

        .خلوت بيمار را فراهم مي كند  3

        .بيمار را در وضعيت راحت قرار مي دهد  4

        .نواحي مورد نظر را با محلول استريل ضدعفوني مي كند  5

        . بيمار توضيح  مي دهدمراحل اجراي روش را براي  6

        . بيمار برقرار مي كندراه وريدي مناسب براي  7

        . به روش هاي جاري نمونه ادرار  مي گيرد،ز انجام روشقبل ا  8

9  
به بيمار مراقبت هاي مورد نياز بعد از بيوپسي را آموزش مي دهد 

  ). ساعت ادرار بيمار را از نظر رنگ مشاهده مي كند 24 تا 14( 

      

        .دست ها را مي شويد  10

        .كنددر حين انجام آزمون بيمار را همراهي و حمايت  مي   11

        .پزشك ناحيه مورد نظر را بي حس مي كند  12
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        .براي انجام روش، بيمار را در وضعيت رو به شكم قرار مي دهد  13

14  
را حبس  مي خواهد نفس خودنگام ورود سوزن بيوپسي از بيمار ه

  .كند

      

        .يك كيسه شن زير شكم بيمار قرار مي دهد  15

16  
 دقيقه يكبار كنترل 15-5ي بيمار را هر پس از بيوپسي عاليم حيات

  .مي كند

      

        .پس از بيوپسي بيمار را بر روي شكم قرار مي دهد  17

        .با كيسه شن به محل بيوپسي فشار وارد مي كند  18

19  
وسايل را به محل مربوطه بر مي گرداند و توجهات مورد نياز را 

  .ازآنها به عمل مي آورد

      

        .ا مي شويددست هاي خود ر  20

        .مشاهدات و اقدامات خود را در پرونده بيمار ثبت مي كند  21

        . ساعت تحت نظر قرار  مي دهد8 تا 6بيمار را به مدت   22

23  
هر گونه نشانه اي از كمردرد، دردشانه، احساس سبكي سر، 

  .وجود خون در ادرار و سوزش ادرار را گزارش مي كند
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 :                                                             تاريخ:                                  م مركز آموزشي درماني يا بيمارستاننا

                                     :                              شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

   يوروديناميك تست:نوع فعاليت
  :اهداف

   وخالي شدن بررسي وضعيت مثانه در حاالت مختلف هنگام پر-1
   بررسي فعاليت اسفنكتر مثانه به صورت ارادي، حجم ها و فشارها و الگوي دفع -2
  تر مثانه و فشار آن در حاالت مختلف بررسي طول اسفنك-3

  :مورد نيازوسايل 
   سي سي 20دستكش استريل ـ سوند مخصوص دو راه ـ سوند ركتال ـ پچ پوستي ـ سرنگ 

  شرايط پرستار واجد :عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        .با بيمار ارتباط برقرار مي كند  1
       .نحوه انجام تست را براي بيمار توضيح مي دهد  2

كشت و (آزمايشات مورد نياز قبل از تست براي بيمار را كنترل مي كند   3
 ).كامل ادرار

      

 نظر پزشك قطع از انجام تست باداروهاي خاص بيمار را قبل   4
  .كند مي

      

        .بيمار را در پوزيشن ليتوتومي قرار مي دهد  5
       .سوندهاي مخصوص ركتال و مجرا را براي بيمار ثابت مي كند  6
       .ميزان ادرار باقي مانده بيمار را كنترل و ثبت مي كند  7
       .پچ هاي مخصوص را در اطراف مقعد مي چسباند  8
       .اه متصل مي كندبيمار را به دستگ  9

تست را به روش صحيح انجام مي دهد و نمودارهاي خاص را ثبت   10
 .مي كند

      

       .وسايل را از بيمار جدا مي كند  11

به بيمار در مورد مراجعه به پزشك و مصرف آنتي بيوتيك   12
 .آموزش مي دهد

      

       .گزارش آزمايش بيمار را به وي تحويل مي دهد  13
        . ها و مشاهدات خود را ثبت مي كنديافته  14
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                       شيفت:                                                                         نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار
   تعويض سوند سيستوستومي :عنوان فعاليت 

  :فهد
  پيشگيري و كنترل عفونت ادراري در اثر باقي ماندن طوالني مدت سوند سوپراپوبيك

  :وسايل مورد نياز
 كيسه ادرار – سوند فولي با شماره مناسب – آب مقطر – سرنگ –دستكش يك بار مصرف و دستكش استريل 

   نوار چسب – محلول ضد عفوني كننده – ست پانسمان –
  واجد شرايطپرستار  : عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

       .نحوه انجام كار را براي بيمار توضيح مي دهد  1
       .خلوت بيمار را فراهم مي كند  2
       .دست هاي خود را مي شويد  3
        .ست استريل را باز مي كند  4
       .سوند سوپراپوبيك را به روش صحيح خارج مي كند  5
       .آب مقطر را آماده  مي كندسرنگ حاوي   6
       .سوند فولي متناسب با سن و جثه بيمار را باز مي كند  7
       .دستكش استريل مي پوشد  8

كاف سوند فولي را امتحان مي كند و از سوراخ نبودن آن مطمئن   9
 .مي شود

      

محل ورود سوند سوپراپوبيك را با محلول ضد عفوني تميز و سپس   10
 .خشك مي كند

      

       .سر سوند فولي را وارد محل سوند سوپراپوبيك مي كند  11
       .كند پس از خروج ادرار از سوند ، كاف سوند را با آب مقطر پر مي  12

جهت اطمينان از قرار گرفتن سوند در مثانه ، آن را كمي به سمت   13
 .بيرون مي كشد

      

       .كيسه ادرار را به سوند وصل مي كند  14
       .د را به بدن بيمار ثابت مي كندسون  15
        .وسايل را جمع آوري مي كند  16
        .دست هايش را  مي شويد  17
        .كليه مشاهدات و اقدامات خود را ثبت مي كند  18
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                            :                                  تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                                  :                              نام عامل انجام كار

  كمك در جاي گذاري كاتتر دياليز صفاقي:نوع فعاليت
  :مورد نيازوسايل 

چاقوي كوچك  - دستكش استريل - پگ استريل - پدهاي بتادين - پدهاي گازي -  عدد3ماسك صورت 
 2 يا 1ويال ليدوكائين  -) براي پرپ شكم ( حلول بتادين م -وسيله بخيه زدن  - پروپ صفاقي - جراحي
   نرمال سالين - سي سي 20سرنگ  -  شان استريل پرفوره-درصد 

  پرستار واجد شرايط: عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
       .روش كار را براي بيمار توضيح مي دهد  1
       .كندمي  حمام بيمار توسط صابون آنتي باكتريال  2

كند  ز ملين وانما آماده ميروده هاي بيمار را با استفاده ا  3
 ).بيوتيك پروفيالكسي طبق پروتكل علمي  آنتي(

      

 گرم 1  با دستور پزشك ساعت قبل از جاي گذاري كاتتر1  4
 .دهد سفازولين به بيمار مي

      

       . كند مي را عالمت گذاريمحل كارگذاري كاتتر دياليز صفاقي  5

عالمت گذاري را در وضعيت نشسته يا ايستاده و با پوشش معمولي   6
 .انجام مي دهد

      

7  
براي كاهش خطر سوراخ شدن مثانه از بيمار مي خواهد قبل از گذاشتن 

در صورت عدم توانايي ادرار كردن از سوند ادراري . كاتتر ادرار كند
 .براي بيمار استفاده مي كند

      

       . در وضعيت به پشت خوابيده قرار مي دهدبيمار را  8
       . از وي مي خواهد ماسك بزند  9
       .دست هاي خود را مي شويد  10
       .ماسك مي پوشد  11
       .وسايل ذكر شده را آماده مي كند  12
       .پوشددستكش مي زند و  نيز ماسك مي پزشك  13
       .شكم بيمار را با محلول بتادين پرپ مي كند  14

 جهت بي حس كردن موضع كمك  در استفاده از ويال ليدوكائينبه پزشك  15
 .مي كند
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       .پزشك ناحيه كوچكي زير ناف را بي حس مي كند  16
       .پزشك برش كوچكي توسط چاقو زير ناف ايجاد مي كند  17
       .پزشك كاتتر را وارد فضاي پريتوئن مي كند  18
       .مي زندكاتتر را در جاي خود بخيه   19

 سي سي نرمال سالين آن را شست 20براي اطمينان از باز بودن كاتتر با   20
 .و شو مي دهد

      

قسمت رابط كاتتر . ناحيه كاتتر را با پانسمان فشاري مي پوشاند  21
 . تا كامالً در دسترس قرار گيردرا به پانسمان نمي پوشاند

      

 سي سي نرمال سالين 10+ ن  واحد هپاري2000 تا 1000كاتتر را با   22
 .هپارينه مي كند

      

       .بيمار را در وضعيت راحت قرار مي دهد  23
        .وسايل را جمع آوري مي كند  24
       .دست هاي خود را مي شويد  25
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                                                    :          تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                                                          :      نام عامل انجام كار

   دياليز صفاقي حاد:نوع فعاليت
  :  اهداف

  گيري از نياز به همودياليز  پيش-1
   پيش گيري از بيش بار مايعات يا عدم تعادل الكتروليت-2

   :مورد نيازوسايل 
 3  حداقل -  وسيله گرمازا يا پدهاي حرارتي -) با توجه به دستور پزشك (2يا  1محلول دياليز شماره 

   -  ست دياليز و كيسه همراه آن - داروهايي از قبيل هپارين در صورت دستور پزشك  -ماسك صورت 
 كاتتر - G 25 سي سي با سوزن 30 سرنگ   -  پدهاي بتادينه - IV كاتتر -دو جفت دستكش استريل 

 پالستيكي استريل كلمپ  - گاز -  درپوش محافظ براي كاتتر -  پانسمان جاذب   -يلوني چند دهانه صفاقي نا
 ظرف   - و پتاسيم  هاي پروتئيني  مكمل  - G 22 سي سي  با سوزن 10سرنگ :  به طور دلخواه-كوچك 
   فرم درخواست آزمايش  - برچسب  -گيري  نمونه

   :نوسايل مورد نياز براي تعويض پانسما
 دو پانسمان درن از پيش  -  پماد بتادين -اي يا گاز كوچك   اپليكاتور پنبه10  -يك جفت دستكش استريل 

   گاز استريل   - محلول بتادين يا نرمال سالين  - چسب نواري -بريده شده 
  )دوره ديده (  پرستار واجد شرايط :عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

        .هاي خود را مي شويد دست  1

رنگ  بودن مايع دقت  هنگام گرم كردن مايع دياليز به شفافيت و بي  2
 .مي كند

      

        .ماسك مي پوشد  3
        .وسايل ذكر شده را آماده مي كند  4

قبل از آويزان كردن محلول هاي دياليز داروهاي مورد نظر را به   5
 .آن اضافه مي كند

      

       .را آماده مي كندست دياليز   6

تر   كيسه درناژ را در سطحي پايين براي تسهيل درخروج مايعات،  7
 .از بيمار قرار مي دهد

      

       .ست دياليز را به كيسه محلول دياليز وصل مي كند  8
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كيسه محلول دياليز را با استفاده از گيره به كنار تخت بيمار   9
  .آويزان مي كند

      

 راه محلول را بازكرده و اجازه مي دهد ،كردنبه منظور پرايم   10
 .محلول در سِت دياليز جريان يابد

      

 در جاي خود تعبيه شده است اطراف آن  در صورتي كه ست قبالً  11
  . را با استفاده از پد و بتادين به طور چرخشي ضدعفوني مي كند

      

        . با  روش استريل ست دياليز صفاقي را به كاتتر وصل مي كند  12
        . در اطراف كاتتر از پانسمان جاذب استفاده مي كند  13
        . اين پانسمان را با گاز مي پوشاند و چسب مي زند  14

 500 مسير ست را بازمي كند تا براي امتحان كاتتر صفاقي  15
  . سي مايع وارد فضاي پريتوئن شود سي

      

        . ست دياليز صفاقي را كلمپ مي كند  16

فاصله مسير ست درناژ را باز مي كند تا مايع وارد كيسه درناژ بال  17
  . شود

      

        . در صورت نبود مشكل،  مسير ست درناژ را كلمپ مي كند  18

 دقيقه 10 تا 5مسير ست دياليز صفاقي را باز مي كند تا به مدت   19
  . محلول وارد فضاي صفاقي شود

      

  مسير ست را كلمپ مي كند قبل از اتمام محلول موجود در كيسه،  20
  . تا هوا وارد مسير نشود

      

 10با توجه به زمان توصيه شده اجازه مي دهد محلول به مدت   21
  .  ساعت در فضاي شكم باقي بماند4دقيقه تا 

      

        . محلول بعدي را براي تزريق گرم نگه مي دارد  22

23  
از نموده و پس از اتمام زمان مورد نظر مسير كيسه در ناژ را ب

 دقيقه به كيسه درناژ 30 تا 20اجازه مي دهد مايعات در عرض 
  . تخليه شود

      

 روش فوق را دوباره  هاي تجويز شده، با توجه به تعداد دوره  24
  .تكرار مي كند

      

آوري نمونه در زمان تخليه مايع به كيسه  در صورت نياز به جمع  25
  . درناژ اين كار را انجام مي دهد

      

        . ورودي تزريق مسير درناژ را با بتادين ضدعفوني مي كند  26

 وارد G 22 سي سي با سر سوزن يك و يك دوم يا 10يك سرنگ   27
  . ورودي تزريق مي كند

      

        . ميزان نمونه مورد نياز را آسپيره مي كند  28
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        . نمونه را در ظرف مورد نظر مي ريزد  29
         .ظرف را برچسب مي زند  30
        . نمونه را به آزمايشگاه مي فرستد  31
        .  كاتتر را كلمپ مي كند هاي تجويز شده ، پس از اتمام تعداد دوره  32
        . دستكش استريل مي پوشد  33
        . مسير ورودي را از كاتترصفاقي جدا مي كند  34
        . درپوش استريل را روي دياليز صفاقي قرار مي دهد  35
        .  مي كند  را جمعوسايل  36

37  
 هر نوع  ميزان مايع وارد شده و خارج شده از فضاي پريتوئن ،

داروي اضافه شده به محلول دياليز و رنگ و ويژگي مايع برگشتي 
  .را ثبت مي كند

      

        .وزن روزانه بيمار و تعادل مايعات را يادداشت مي كند  38

 تغييرات مايع پس از هر هاي دياليز براي ثبت ميزان از فلوچارت  39
  .بار دياليز استفاده مي كند

      

        . به عاليم حياتي بيمار و تحمل وي نسبت به روش توجه مي كند  40
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                :                                              تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                      :                                          نام عامل انجام كار

  آموزش دياليز صفاقي مداوم سرپايي به بيمار: نوع فعاليت
  :  اهداف

  پيشگيري از نياز به همودياليز  -1
 ها  پيشگيري از بيش بار مايعات ياعدم تعادل الكتروليت -2

  حفظ استقالل و تحرك بيمار  -3
   :مورد نيازوسايل 

 عدد ماسك صورت 3   -  آب گرم يا دستگاه حرارتي-مايع دياليز تجويز شده : ون مايع دياليزبراي انفوزي
 عدد، 8 تا 6)  سانتي متر10 ×10(  پدهاي گازي   - درن كلمپبا )  سانتي متر7/106( اينچ 42 لوله اتصال   -
 محلول -الستيكي   ظرف پ- بدون حساسيت    چسب- پدهاي بتادين   - داروها در صورت تجويز پزشك-

 دو عدد شان  - كمربند يا كيسه فابريك - دستكش استريل   -  ظرف حاوي الكل - ظرف استريل   -بتادين 
 ظرف   برچسب، سرنگ ،:  در صورت نياز -) يكي از آن ها پرفوره باشد(اي استريل ضد آب  پارچه
  گيري  نمونه

  :براي توقف جريان دياليز به طور موقت
براي تميز متر   سانتي10× 10  گاز -) دو عدد آن پرفوره باشد( اغذي ضدآب استريل سه عدد شان ك

 محلول بتادين  - چسب بدون حساسيت  - ظرف استريل   - عدد ماسك صورت 2  -) كردن و پانسمان كاتتر
    كاتتر استريل - درپوش پالستيكي  - دستكش استريل   -

  ) ره ديدهدو( پرستار واجد شرايط :عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

غلظت محلول دياليز دستور داده شده را با دستور پزشك مقايسه   1
  . مي كند

      

  محلول مايع دياليز را با استفاده از وسايل گرمازا يا پدهاي گرم ،  2
 . گرم مي كند

      

        . وسايل را آماده مي كند  3
        . يدهاي خود را مي شو دست  4
       . ماسك مي پوشد  5
       . كيسه محلول دياليز را از نظر وجود نشت كنترل مي كند  6

در صورت تجويز پزشك داروهاي مورد نظر را به محلول اضافه   7
 . مي كند
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       .هاي دياليز را به كيسه دياليز متصل مي كند مسير ست  8
        .  تا مايع جريان يابد كلمپ را باز مي كند براي پرايم كردن مسير،  9
       . سپس كلمپ را مي بندد  10
       .دهانه ورودي مسير را با بتادين ضدعفوني مي كند  11
       . دهانه را با يك گاز خشك پوشانده و چسب مي زند  12
       . وسايل و تجهيزات را نزد بيمار برده و آن را نصب مي كند  13
       . دروش كار را براي وي توضيح مي ده  14
       . يك كاغذ استريل پهن كرده و محيطي مناسب فراهم مي كند  15
      . ظرف مخصوص را از بتادين پرمي كند و روي كاغذ قرار مي دهد  16
       . لگن استريل را روي كا غذ قرار مي دهد  17

 قرار داده و روي آنها بتادين چهار عدد گاز استريل در لگن  18
 . ريزد مي

      

       .الكل را روي كاغذ استريل مي گذاردظرف   19
        . ماسك تميز مي پوشد  20
        . پانسمان روي كاتتر را برداشته و دور مي اندازد  21
        . كاتتر يا پوست ناحيه را لمس نمي كند  22

 وجود عاليم عفونت و محل  محل كاتتر را از نظر يكپارچگي پوست،  23
  . كندصحيح قرار گرفتن كاتتر كنترل مي 

      

در صورت وجود ترشح، يك نمونه از آن تهيه كرده و به   24
  . آزمايشگاه مي فرستد

      

        . وجود ترشح را به پزشك اطالع مي دهد  25

 5انتهاي كاتتر را با گاز آغشته به بتادين ضدعفوني مي كند و   26
  . دقيقه صبر مي كند

      

27  
براي (  را تميز مي كند هاي كاتتر و محل ورود  ديگر قسمت با گاز،

تميز كردن از محل ورود كاتتر شروع كرده و به طور چرخشي به 
  ).سمت باال مي آيد 

      

        . براي حمايت كاتتر يك گاز در انتهاي آن قرار مي دهد  28
        . يك گاز آغشته به بتادين روي درپوش كاتتر مي گذارد  29
         .يك شان پر فوره اطراف كاتتر مي گذارد  30
        . گاز آغشته به بتادين و درپوش كاتتر را برمي دارد  31
        . مسير ست دياليز را به ورودي كاتتر متصل مي كند  32
        . از عدم نشت ناحيه اتصال اطمينان حاصل مي كند  33



استانداردهاي خدمات پرستاريچك ليست 

 
484

 10 تا 5مسير ست دياليز را باز كرده و اجازه مي دهد به مدت   34
  .  شوددقيقه مايع وارد فضاي پريتوئن

      

        . قبل از تمام شدن مايع كيسه دياليز آن را كلمپ مي كند  35
        . كيسه را تا كرده و با يك كمربند به لباس بيمار متصل مي كند  36

37  
تاي كيسه را باز )  ساعت6 تا 4  معموالً( پس از مدت زمان مجاز 

قل  كلمپ مسير را باز مي كند و اجازه مي دهد با نيروي ث كرده،
  . مايع وارد كيسه شود

      

        . هنگامي كه تخليه به اتمام رسيد مسير را كلمپ مي كند  38
        . كيسه جديدي وصل كرده و مراحل باال را تكرار مي كند  39

40  

حجم و نوع مايع مبادله شده  درهر مرحله دياليز،  زمان و طول مدت 
به رنگ . درا ذكر كن دياليز و هر نوع داروي اضافه شده به مايع دياليز

. كند مي چرك و خون توجه  و شفافيت مايع بازگشتي،  وجود موكوس،
همچنين به وجود تعادل در جذب و دفع و همچنين هر نوع عالمت و 

 كاهش صداهاي تنفسي،  نشانه عدم تعادل مايع نظير تغييرات وزني،
مار، وزن بي.  آسيت و تغيير در تورگورپوست دقت مي كند ادم محيطي،

تبادل مايع به طور روزانه ثبت فشار خون و ميزان نبض را پس از 
  . كند مي
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                                              شيفت:                  نام بخش
  :تاري ارزشيابامضاء و مهر نظام پرس:                                                                نام عامل انجام كار

  همودياليز : نوع فعاليت
  :  اهداف

 يا موارد ديگر در ار در هنگام نارسائي كليوي مزمنخارج كردن مواد زائد و آب اضافي از خون بيم -1
  صورت لزوم

  تأمين حمايت موقت در هنگام نارسائي كليوي حاد  -2
  ست تجويز -محلول دياليز  -  ماشين همودياليز:تجهيزات استاندارد مورد نياز در بخش هاي همودياليز

   ست شرياني و وريدي –  برچسب دارو  - سرنگ انفوزيون  -هپارين    -دارو و ديگر تجهيزات مرتبط 
 - سانتي متر10×10 دو گاز استريل -پدهاي آغشته به بتادين : تجهيزات همودياليز با كاتتر دو مجرايي 

  .دستكش تميز - سرنگ حاوي هپارين - چسب - سي سي5  و 3سرنگ 
  - پد حاوي بتادين  -   پد نگه دارنده-دو سوزن پروانه اي : AV تجهيزات براي همودياليز با فيستول 

 آنژيوكت شماره – چسب ضد حساسيت - دستكش تميز - تورنيكه – سانتي متر 10× 10گازهاي استريل 
16  

 - پد آغشته به بتادين - سانتي متر10×10گاز استريل : تجهيزات جدا كردن همودياليز ازكاتتر دو مجرايي
  بر اساس پروتكل استاندارد شده - محلول هپارين   - پد آغشته به بتادين  -گاز پانسمان بريده شده 

 وسايل مورد نياز كشت از ترشحات در -  چسب - وسايل آماده سازي پوست   -پانسمان ترانس پرانت 
   نرمال سالين– سي سي 5 سرنگ –صورت لزوم 

  :AVايل مورد نياز قطع كردن بيمار از همودياليز با فيستول وس
: در صورت نياز  -) صفربند(  دو عدد بانداژ چسبي - سانتي متر10×10 گاز استريل -دستكش تميز

  )ژل فوم(هاي ژالتيني استريل با قابليت جذب  اسفنج
  :ديگر وسايل و تجهيزات مورد نياز 
 در مورد نياز داروهاي   - به همراه مانومتر  o2 كپسول -تخته احياء   ترالي اورژانس مجهز به پايه سرم،

 حداقل يك فشارسنج و گوشي به ازاي - دستگاه الكتروشوك   -ترالي بر اساس مصوبات و استانداردها 
هاي همودياليز از طرف شركت  ـ برنامه مدون كنترل و نظارت بر كاركرد ماشين هر دو ماشين دياليز در بخش

هاي  ـ صافي دياليز به مقدار كافي دراندازه ) RO(هاي همودياليز مجهز به تصفيه آب مركزي  ماشين ه ـ مربوط
 - كانداكتيويتي متر -  وجود يك ماشين دياليز اضافي در بخش براي جايگزين كردن ماشين هاي خراب-مختلف 

، اسيدسيتريك ـ ز شامل بليچدستگاه الكتروكارديوگرام ـ محلول دياليز ـ محلول ضدعفوني ماشين ديالي
   هاي هيپرتونيك ـ راهنماي استفاده از دستگاه هاي موجود در بخش سرم
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 مالحظات  خير  بلي  استانداردهاي محل دياليز رديف
        .نجام مراقبت پرستاري برخوردار استاتاق از نور كافي جهت ا  1
        .استگراد   درجه سانتي20-25دماي بخش بين   2
       .استاراي توري هاي سالم پنجره ها د  3
        .استبخش مجهز به برق اضطراري   4

5  
ترجيحاً امكانات رفاهي و سرگرمي و آموزش در بخش در 

  .شده استنظر گرفته 
      

6  
متر   سانتي20   حدوداً،هاي دياليز هاي تخليه آب ماشين لوله

 . قرار داردباالتر از سطح زمين 

      

       . است متر 5/1ها از يكديگر  فاصله تخت  7
       . استاتاق معاينه در كنار بخش همودياليز   8
       . دارداتاق جهت صرف غذاي بيمار به طور مجزا وجود   9
        . دارداتاقي جهت استراحت پرسنل بخش وجود   10

شده نظرگرفته ا جهت دياليز بيماران اورژانس درمكاني مجز  11
 . است

      

و و نگهداري ست پانسمان وجود ش و مكاني مجزا جهت شست  12
 . داشته باشد

      

  پذيرش بيمار در بخش همودياليزاستاندارد 

 اورژانس يا  پذيرش بيمار از طريق درخواست دياليز موقت،  13
  .معرفي نامه دائم دياليز به بخش صورت مي گيرد

      

        . را كنترل و ثبت مي كندمشخصات فردي بيمار  14
        .است مشخص HbsAg،   HIV ، HCVوضعيت آزمايشات   15
        .استوضعيت واكسيناسيون عليه هپاتيت ب مشخص   16

 به مراكز  رادر صورت عدم واكسيناسيون يا تكميل آن بيمار  17
  .بهداشت معرفي مي كند

      

جهت بيماران تازه وارد، آشنائي با محيط بخش و توضيحات   18
  .شودمي داده مورد نياز در مورد دياليز به زبان ساده 

      

19  

  :ژن مثبت در صورت پذيرش بيماران آنتي
  . داردالف ـ اتاق ايزوله وجود 

  . داردب ـ سرويس بهداشتي مجزا وجود 
  .داردج ـ غذاخوري مجزا جهت بيماران وجود 
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                                               :               تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                                                     :           نام عامل انجام كار

   )Fresenius - 4008(آماده سازي دستگاه همودياليز : نوع فعاليت
  :  اهداف

  عاري از هوا كردن صافي و الين ها -1
 افيآماده سازي صافي و الين ها براي پذيرش خون و استفاده كامل از فضاهاي ص - 2
  يا گازهاي ضد عفوني و استريل كنندهشست و شوي مواد -3
  حصول اطمينان از سالم بودن صافي -4

  :مورد نيازوسايل 
  جهت پرايم دستگاه همودياليز

  ) دوره ديده(  پرستار واجد شرايط :عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

دستگاه را روشن مي ) نشانگر سبز ( ON/OFFبا فشار دادن كليد   1
  .كند

      

 ساكشن قرمز را داخل گالن ،در صورت استفاده از محلول استات  2
 . محلول استات سديم قرار مي دهد

      

كربنات ساكشن قرمز را داخل گالن  در صورت استفاده از محلول بي  3
  . محلول اسيدي قرار مي دهد

      

 180كند وآن را  را با فشار دكمه آبي باز مي Bi Bagدرب قسمت   4
  . درجه مي چرخاند

      

 را برداشته و با رعايت نكات استريل آنرا در محل Bi Bag در پوش  5
 . مربوطه روي دستگاه ثابت مي كند

      

زن خارج و ثابت  را فشار مي دهد تا نشانگر از حالت چشمك Test كليد  6
  . شود) زرد رنگ  (

      

شود صبر مي  ماتيك انجام ميتا پايان مراحل تست كه به صورت اتو  7
 . كند

      

8  
  . شود هاي زير ثبت مي روي مانيتور دستگاه، پيام

Test version xx  
Test in progress 

      

        check status IEDS) نشانگر  (LEDهاي   چراغAlarmبررسي   9

 off – Display – All -) نشانگر  (LEDهاي   چراغAlarmبررسي   10
 u.f-  
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11  
را Check u.f. for 888 هاي نمايشگر روشن هستند و  م قسمتتما

نمايشگرهاي خطي همواره با صدا رو به باال حركت . دننمايش مي ده
  .مي كنند

      

       Test Display نمايش متن  12

به هاي نمايش داده شده روي صفحه نمايشگر در هنگام تست  پيام  13
  :متوالي عبارتند ازطور 

      

14  

1 - By pass 

3 - Blood system 

5 - Airdetector 

7 - Apterial 

9 - Blood leak 

11- NegPlesswe 

13- Uf function 

15- ) Diasafe ( optional              

      

15  

  . پيام پايان تست به صورت روبرو روي نمايشگر ظاهر مي شود
 prim Dialysisهاي  در اين حالت نشانگر تست خاموش و نشانگر

Reset ,Alarm  , Alarm Tone, Muteشود و   چشمك زن مي
  .preparation :پيام روبرو روي نمايشگر ظاهر مي شود

      

هاي مربوطه قرار  هاي شرياني ـ وريدي را روي دستگاه در محل لوله  16
 . مي دهد

      

 سطل  زمين،( هاي شرياني  ـ وريدي به سطوح آلوده  از تماس لوله  17
 . كندجلوگيري مي... ) آشغال و 

      

قسمت وريدي باال و (صافي دياليز را در محل خود قرار مي دهد   18
 )قسمت شرياني پايين قرار گيرد

      

سرم نرمال سالين را در جاي خود نصب و به الين شرياني در   19
 . قسمت مربوطه وصل مي كند

      

شو و هوا  و سرم نرمال سالين را باز كرده لوله شرياني را شست  20
 .ي كندگيري م

      

        . الين شرياني را كلمپ مي كند  21

زن مي باشد آن را   كه در حالت چشمك primبا فشار دادن كليد   22
  . ثابت و پرايم خشك را آغاز مي كند

      

 در 180با فشار دادن كليد پمپ خون و تغيير رنگ سبز و با سرعت   23
  . دقيقه پرايم خشك را شروع مي كند

      

      ين را با سرم نرمال سالين هواگيري و در صورت عدم الين هپار  24
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  .استفاده در پوش و كلمپ آن را محكم مي كند

جهت تخليه بهتر صافي به الين وريدي از فشار مثبت هوا استفاده مي   25
  . كند

      

        .  سي سي سرم نرمال سالين انجام مي دهد500پرايم خشك را با   26

چمبر وريدي سطح سرم نرمال سالين را در با فشار دان دكمه كنار   27
  . چمبر وريدي باال مي برد

      

باز را  ) (shunt coverها در سمت راست و بغل  درب محفظه شانت  28
 .)By pass(  كرده تا جريان محلول قطع شود

      

را به صافي ) محلول آبي( و وابران ) محلول قرمز( هاي آوران لوله  29
  ). غيرهمسو با الين شرياني ـ وريدي (وصل مي كند 

      

        . ها را مي بندد درب محفظه شانت  30

ـ شريان باال( صافي از محلول پرشود درجه مي چرخاند تا 180صافي را   31
  ).وريد پايين 

      

        .  سي سي نرمال سالين پرايم را به اتمام مي رساند1000با   32
        . پمپ را خاموش مي كند  33
        . رم را كلمپ مي كندس  34
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                            شيفت:                                                                    نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

 Fresenius 4008  وصل بيمار به دستگاه :نوع فعاليت

    وصل بيمار به دستگاه:فهد
   جهت وصل بيمار به دستگاه: مورد نيازوسايل 

  پرستار واجد شرايط : عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        . وزن بيمار را كنترل و ثبت مي كند  1
       . پرونده بيمار را از فايل مربوطه درمي آورد  2
        . اري دياليز قبلي بيمار را مطالعه مي كندگزارش پرست  3
        . عاليم حياتي بيمار را كنترل و ثبت مي كند  4
       . دست هاي خود را مي شويد  5
       . دستكش مي پوشد  6

بر شست و شوي دست ها و محل سوزن توسط بيمار با آب و صابون   7
 . نظارت مي كند

      

       . از عينك استفاده مي كند  8
        . ماسك مي زند  9
       . به بيمار تاكيد مي كند كه از ماسك استفاده كند  10
       . هاي شرياني و وريدي را با سرم نرمال سالين شست و شو مي دهد سوزن  11
       . راه دستيابي به عروق بيمار را كنترل مي كند  12
       . دو رگ مناسب جهت دياليز براي بيمار انتخاب مي كند  13

ها را به طريقه دوراني با پنبه استريل  ل تزريق سوزنمح  14
 . ضدعفوني مي كند

      

عفوني كردن محل در هنگام استفاده از الكل يا بتادين جهت ضد  15
 . سوزن ها را وارد مي كند، بعد از خشك شدن ناحيهسوزن ها

      

وارد ) بـرش سـوزن رو بـه پـايين          (سوزن ها را به طريقه صحيح         16
 .د بيمار مي كندشريان و وري

      

       .لوله شرياني را به سوزن شرياني وصل مي كند  17
       .مطمئن مي شود كه سرم نرمال سالين كلمپ است  18
       .كلمپ شرياني را باز مي كند  19
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        .را فشار مي دهدDialysis start  و Reset alarmكليد    20

تا روشن شود ) م مي كندسرعت آن را تنظي( كليد پمپ خون را فشار داده   21
  ).سبز رنگ (

      

        .محل تزريق هپارين را ضدعفوني مي كند  22
        .هپارين اوليه بيمار را تزريق مي كند  23
        .سر سوزن سرنگ هپارين را تعويض مي كند  24
        .سر سوزن آلوده را در ظرف غيرقابل نفوذ مي ريزد  25

 Alarm در اين زمان ( كند  صبر ميتاپرشدن چمبر وريدي از خون  26

  ).زند  ميدستگاه زنگ
      

        .لوله وريدي را به سوزن وريدي وصل مي كند  27
        .هاي شرياني و وريدي مطمئن مي شود از باز بودن كليد كلمپ  28
        . را فشارمي دهدReset alarm يا  Dialysis startكليد   29
        .ع به حركت كنددور پمپ خون را فشار مي دهد تا پمپ شرو  30
        .دور پمپ خون را براساس وزن بيمار تنظيم مي كند  31

هاي شرياني و وريدي به صافي را  دوباره صحت محل اتصال لوله  32
  .كنترل مي كند

      

        .هاي محلول به صافي را كنترل مي كند همچنين صحت محل اتصال لوله  33
        .ل مي كندسرم اطمينان حاص) كلمپ (از بسته بودن   34
        . سرم بيمار را تعويض مي كند  35
        .باال بودن سطح خون در چمبر وريدي را كنترل مي كند  36

 تنظيم مي كند program را در قسمت  UFاضافه وزن مورد نظر  37
   ).مي دهد انجام  قبل از وصل بيمار رااين كار( 

      

قبل از ( نظيم مي كند  تprogramساعت دياليز مورد نظر را در قسمت   38
  ).وصل بيمار 

      

 غلظت را  :135Bas – Naدر صورت استفاده از محلول استات   39
  .تنظيم مي كند

      

 غلظت را تنظيم  :140Bas – Naكربنات  در صورت استفاده از محلول بي  40
  .مي كند

      

برنامه داده شده UF  را فشار مي دهد تا با روشن شدن چراغ UFكليد   41
  .عال شودف

      

        .گزارش پرستاري و وضعيت بيمار را در پرونده وي ثبت مي كند  42
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                               شيفت:                                 نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

 B.Braun شست و شوي دستگاه :نوع فعاليت

   : اهداف
    عاري از هوا كردن صافي و الين ها-1
  آماده سازي صافي و الين ها براي پذيرش خون و استفاده كامل از فضاهاي صافي-2

   يا گازهاي ضد عفوني و استريل كنندهشوي مواد و   شست-3
   حصول اطمينان از سالم بودن صافي-4

  :ازمورد نيوسايل 
  )دوره ديده (  پرستار واجد شرايط :عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

        . دستكش يك بار مصرف مي پوشد  1

كانكشن قرمز را از محلول بيرون آورده و در جايگاه پيپت در   2
 . قسمت پايين و راست كنار دستگاه ثابت مي كند

      

شود   ظاهر ميDisinfection  atentionروي صفحه مانيتور پيام   3
  . مي كندokكه آن را با دكمه، 

      

4  

با لمس هر يك از موارد ياد شده روي صفحه مانيتور، نوع شست 
  .  مي كندokو شو را انتخاب و آنرا با دكمه 

   50%  دقيقه با اسيد سيتريك19شوي كوتاه مدت  و الف ـ شست
   50% اسيد سيتريك  دقيقه با29شوي بلند مدت  و ب ـ شست
  شو با درجه حرارت باال و ج ـ شست

      

        . دستگاه را خاموش مي كند تا كلمپ وريدي آزاد شودstopدكمه   5
        .ست شرياني و وريدي را به آرامي از روي دستگاه جدا مي كند  6
       . را براي محافظت دستگاه مي بنددSADدر پمپ خون قسمت   7

مناك با آب به آرامي صفحه مانيتور را تميز به وسيله يك پنبه ن  8
  .مي كند

      

رولر پمپ خون را از جايش خارج كرده، بين و داخل بولبرينگ آن   9
  .را با الكل پاك مي كند

      

 هيپوكلريت سديم سطح 49/1با يك تنظيف تميز آغشته به محلول   10
 .خارجي دستگاه را تميز مي كند
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، دكمه پايان okشو و روشن شدن دكمه  و م شستبا ظاهر شدن پيام اتما  11
 .مرحله شست وشو را لمس مي كند

      

مس دريچه ي خروج در قسمت راست و پايين صفحه مانيتور را دو بار ل  12
 . شودمي كند تا وارد برنامه بعدي

      

دستگاه Hemodialysis disinfectionپس از ظاهر شدن پيام   13
 .ن خاموش مي كندرا از طريق كليد اصلي پشت آ
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                               شيفت:                                                                 نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  B.Braun  پرايم دستگاه :نوع فعاليت
  : اهداف

    عاري از هوا كردن صافي و الين ها-1 
  آماده سازي صافي و الين ها براي پذيرش خون و استفاده كامل از فضاهاي صافي- 2 

  يا گازهاي ضد عفوني و استريل كننده شست و شوي مواد– 3 

  حصول اطمينان از سالم بودن صافي-4 
  :مورد نيازوسايل 

  )دوره ديده ( رايط  پرستار واجد ش:عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        .  را در پشت دستگاه روشن مي كندpowerدكمه   1
       .  در صفحه مانيتور صبر مي كندB.Braunتا ظاهر شدن تصوير   2

 در مانيتور hemodialysis Disinfectionتا ظاهر شدن پيام   3
  . صبر مي كند

      

  را با لمس انگشت روي صفحه مانيتور Hemodialysisبرنامه   4
  . انتخاب مي كند

      

       . شود دستگاه به طور اتوماتيك وارد تست مي  5

6  

  . هاي دستگاه انجام شود منتظر مي شود تا كليه تست
  :ها شامل  تست

1- Heater Rely test                            2- Blood leak teat  
3- calibration Blood leak         4- presute test D – F – S  
5- UF pumptest S-A-D Function test 

      

 كانكتور connect acid acetat concentrateبا ظاهر شدن پيام   7
 . قرمز را در محلول استات قرار مي دهد

      

 دهد ي مربوط را در جاي مناسب قرار ميهاي وريدي و شريان لوله  8
 .  كندو سرم را نصب مي

      

شو و  و سرم نرمال سالين را باز مي كند تا لوله شرياني شست  9
  . هواگيري شود

      

      از افتادن  انتهاي لوله هاي شرياني و وريدي روي زمين و سطل   10
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 . زباله جلوگيري مي كند

       . الين شرياني را كلمپ مي كند  11

در دقيقه  سي سي 150پمپ خون را روشن و سرعت آن را روي   12
 . قرار مي دهد

      

جهت صافي را به طريقي قرار مي دهد كه وريد به سمت باال و   13
 . شريان به سمت پايين باشد

      

الين هپارين را هواگيري مي كند و در صورت عدم استفاده از گره   14
 . در پوش و كلمپ آن را محكم مي كند

      

       .  پرمي كند3/1سطح چمبر وريدي را تا   15
       .  سي سي سرم اول پمپ را خاموش مي كند500پس ازاتمام   16

 در صفحه مانيتورينگ بعد از Coupling dialyzerمنتظر پيام   17
  .   مي شودCondactivity Tempretureپيام 

      

قرمز ( هاي صحيح صافي  كانكتورهاي آوران و وابران را در محل  18
  .وصل مي كند)  آبي به آبي  به قرمز ،

      

       . مي كند okرا quick پيام توجه به رنگ هاي  19

 صافي را به آرامي تكان مي  به منظور تخليه بهتر حباب هاي هوا ،  20
  .  درجه مي چرخاند180دهد و با دست 

      

        .صافي را برمي گرداند به نحوي كه شريان باالـ وريد پايين باشد  21

 سي سي باقي مانده سرم 500پمپ خون را روشن و پرايم را با   22
  . ادامه مي دهد

      

  ها را شستشوخواهيد با سرم نرمال سالين تمام لوله پيام آيا مي  23
  .  مي كندokدهد را 

      

يتور را به قسمت مربوطه متصل  ايزيال،پس از انجام اين تست  24
  . كند مي

      

25  

يام   احتمال يكي از دو پ Test Blood systemدر زمان انجام 
  :الف : زير وجود دارد

Blood side pressure sensor test not ok: در اين 
 تا كند   ثابت ميصورت ايزواليتور را چند لحظه باز كرده مجدداً

alarmمربوطه از بين برود   .  
در اين صورت ست : Blood side leakage not ok :ب 

 و در شرياني و وريدي و صافي را از نظر پارگي كنترل مي كند
صورت عدم موارد فوق محل اتصال الين شرياني و وريدي به 

  .صافي را محكم مي كند

      



استانداردهاي خدمات پرستاريچك ليست 

 
496

  سي سي سرم نرمال سالين به اتمام 1000پرايم دستگاه را با   26
  .رساند مي

      

        .پمپ خون را خاموش مي كند  27
        .سرم را كلمپ مي كند  28
        .سرم را تعويض مي كند  29
        .ام كليه مراحل پرايم از دستكش استفاده مي كنددر حين انج  30
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                           شيفت:                                     نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  B.Braunوصل بيمار به دستگاه دياليز : فعاليتنوع 
  :هدف

  وصل بيمار به دستگاه دياليز
   پرستار واجد شرايط :عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

        . پرونده بيمار را از فايل مربوطه خارج مي كند  1
        .گزارش پرستاري جلسه قبلي دياليز بيمار را مطالعه مي كند  2
        . وزن بيمار را كنترل و ثبت مي كند  3
        . راه عروقي بيمار را شست و شو مي دهد  4
       . دست ها را مي شويد  5
       .عالم حياتي بيمار را كنترل و ثبت مي كند  6
       . ماسك مي زند  7
       . ماسك زدن بيمار را كنترل مي كند  8
        . دستكش مي پوشد  9
       .پرايم مي كندها را  سوزن  10

راه هاي دستيابي به عروق بيمار را كنترل نموده و رگ مناسب را   11
 . انتخاب مي كند

      

       . از عينك استفاده مي كند  12
       . پگ استريل را باز مي كند  13

محل تزريق را به صورت دوراني از مركز به اطراف ضدعفوني   14
 . مي كند

      

 شست و شوي ناحيه بعد از ادين يا الكل براياستفاده از بتهنگام   15
 .  سوزن ها را وارد مي كند،خشك شدن محل

      

اي جهت آن را برعكس وارد   ههنگام وارد كردن سوزن پروان  16
 . كند مي

      

ها به طور صحيح آن را با چسب  با گذاشتن گاز استريل روي سوزن  17
 . ثابت مي كند

      

       .  شرياني متصل مي كندالين شرياني را به سوزن  18
      . هاي شرياني و وريدي مطمئن مي شود ها و الين از باز بودن كلمپ  19
        . پمپ خون را روشن مي كند  20
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        .محل تزريق هپارين را ضدعفوني مي كند  21
        . اوليه هپارين را تزريق مي كند دوز  22

ويه سر سوزن آن را در صورت استفاده از سرنگ هپارين جهت دوز ثان  23
re-capنمي كند  .  

      

        . پس از ورود خون به چمبر وريدي ، پمپ را خاموش مي كند  24
        . الين وريدي را به سوزن وريدي متصل مي كند  25

هاي شرياني و وريدي را باز  ينهاي سوزن ها و ال كليه كلمپ  26
  . كند مي

      

        . حاصل مي كنداز بسته بودن راه هاي فرعي اطمينان   27
        . پمپ خون را با دور پايين روشن مي كند  28
        . از بسته بودن سرم مطمئن مي شود  29

30  
 به دستگاه  بر حسب ميزان اضافه وزن بيمار و فشار خون وي،

  .برنامه مي دهد
  . در صورت استفاده از پمپ هپارين ميزان آن را تنظيم مي كند

      

31  

  :نمايانگر زير ظاهر مي شودkey Bord  با لمس دكمه
- without heparin ok  ، treatment   
-،  time(4h/min) net a mut (2000 cc)،  Required 

therapy Ultrafiltration volume  
 Desired uf profile  / minimal uf Rate 2000 (mil/h) 

up limit uf Rate/ 2000(mil/h)                               
 - 14oms/ cm    conductivity  

Dialysis fluid temprature -  
Dialystate flow 500 (ml/ min)-  

      

        . تصوير آدمك وصل بيمار به دستگاه را لمس مي كند  32
        . صفحه برنامه روي مانيتور را چك مي كند  33
        .  تأييد مي كندokبرنامه را با دكمه   34
        . مس مي كند را لBY passدكمه   35
        . پمپ خون را روشن مي كند  36
        . دور پمپ را تنظيم مي كند  37
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                                          شيفت:                      نام بخش
  : ارزشيابامضاء و مهر نظام پرستاري:                                                                نام عامل انجام كار

  B.Braunقطع بيمار از دستگاه دياليز  : نوع فعاليت
  :  هدف

  قطع بيمار از دستگاه دياليز
  پرستار واجد شرايط: عامل انجام كار

   
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار  
        .دستكش يك بار مصرف مي پوشد  1
       . فشار خون بيمار را كنترل مي كند  2
        . ظ كافي بودن كنترل مي كندميزان سرم را از لحا  3
        .دست ها را مي شويد  4
       . دستكش مي پوشد  5
       . از عينك استفاده مي كند  6
       . ماسك مي زند  7
       . ماسك بيمار را كنترل مي كند  8
       .  درجه مي چرخاند180جهت تخليه بهتر خون از صافي، صافي را   9
       . الين شرياني را كلمپ مي كند  10
       .  سي سي سرم نرمال سالين سيستم را مي شويد100با   11

 End treatmentبا لمس آدمك قرمز بر صفحه مانيتور پيام   12
 . شود ظاهر مي

      

       .  پمپ خاموش مي شودEnd treatment كردن پيام okبا   13
       . سرم را باز مي كند تا الين شرياني شسته شود  14
       . ، شريان را كلمپ مي كندنددسرم را مي ب  15

سوزن شرياني را به آرامي با گذاردن پنبه استريل و بتادين يا   16
 . الكل در محل سوزن، مي كشد

      

       . پمپ ماشين را روشن مي كند  17
       . كلمپ شرياني را باز مي كند  18
       .  الين شرياني را به سمت باال نگه مي دارد،جهت تخليه بهتر  19
        . شريان را كلمپ و سرم را باز مي كند پس از تخليه الين شرياني ،  20
      هاي  جهت بهتر پاك شدن صافي از خون فشار مثبت به لوله  21
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  . شرياني و وريدي وارد مي كند

پس از پاك شدن ست و صافي از خون و بررسي وضعيت بيمار   22
  . سرم را قطع مي كند

      

        . دپمپ را خاموش مي كن  23
        . وريد را كلمپ مي كند  24

سوزن وريدي را به آرامي با گذاردن پنبه استريل آغشته به بتادين   25
  . يا الكل درمحل سوزن مي كشد

      

ها را پس از اطمينان از عدم خونريزي ناحيه با گاز  محل سوزن  26
  . استريل پانسمان مي كند

      

از صافي، نشانگر دستگاه با لمس صافي و مشاهده عالمت خارج   27
  . شود  ميBy passوارد  

      

        .  مي كندok را  Drain Dialyzerپيام   28

29  quick كنار دستگاه سمت راست ( وابران را در محل اتصال خود (
  .قرار مي دهد

      

        . تا تخليه محلول دياليز صبر مي كند  30
        . وزن بيمار را كنترل و ثبت مي كند  31
        .عاليم حياتي بيمار را كنترل و ثبت مي كند  32
        . او را در تخت نگه مي دارد تا اطمينان بر ثبات وضعيت بيمار،  33
        .برگه دياليز بيمار را كنترل مي كند  34
        .  گزارش پرستاري پرونده بيمار را تكميل مي كند  35
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 :                                                                                             تاريخ:  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

 :                                                                  شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

 HOSPAL شست و شوي دستگاه دياليز :نوع فعاليت

  : هدف
  ونتشست و شو و ضدعفوني دستگاه دياليز جهت پيشگيري از آلودگي و انتقال عف

  )دوره ديده (  پرستار واجد شرايط :عامل انجام كار
   

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار  

1  
از دستكش نايلوني تميز و مجزا جهت پاك كردن سطح دستگاه 

  . استفاده مي كند
      

2  
 هيپوكلريت سديم جهت تميز كردن سطح 49/1از محلول 

 . دستگاه استفاده مي كند

      

       . زن درآيد  روشن مي كند تا به حالت چشمك  راRinseدكمه   3

4  
 را خاموش Rinse دقيقه دكمه چشمك زن 6پس از گذشت 

  . مي كند
      

       . از پر بودن گالن بليچ مطمئن مي شود  5
       . كانكتور زرد را داخل گالن بليچ قرار مي دهد  6

7  
جاي آن با كانكتور آبي مشترك ( كانكتور زرد را به دستگاه 

 .وصل مي كند) است

      

8  
 را انتخاب  Disinf – and Autom Rinseبرنامه شستشوي 

 . مي كند

      

9  
 سي سي مي باشد و 350بعد از كشيدن بليچ كه در حدود 

 كانكتور زرد را جدا connect Concروشن شدن چراغ 
  . كند مي

      

       . كانكتور آبي را در جاي اوليه قرار مي دهد  10

11  
 Disinfand Aution Rinse صبر مي كند تا چراغ  دقيقه45

 . چشمك زن شده و آنرا با لمس كردن خاموش مي كند

      

12  
 را در كنار سمت راست قرار (Main switch)دكمه اصلي 

 . داده و خاموش مي كند

      

        .درب بليچ استفاده شده را مي بندد  13
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 :                                                                                      تاريخ:         نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

 HOSPAL پرايم دستگاه دياليز :نوع فعاليت

  :  هدف
  آماده كردن دستگاه دياليز براي استفاده بعدي

  )دوره ديده  (  پرستار واجد شرايط:عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار  
        . دستكش مي پوشد  1

2  
 را كه در سمت راست و (Main switch)كليد اصلي دستگاه 

 . كنار دستگاه قرار دارد روشن مي كند

      

3  
كانكتور كوچك قرمز كه در قسمت پايين سمت چپ قرار دارد 

داخل رده و حلول دياليز به پيپت وصل كبراي ساكشن م
  . محلول قرار مي دهد

      

        .  را روشن مي كندAcetatدكمه   4

5  
هاي وريدي و شرياني را در جاي مناسب روي دستگاه  لوله

 . قرار مي دهد

      

6  
سرم را در جاي مناسب نصب كرده و به الين شرياني وصل 

 . مي كند

      

       .  صبر مي كندwaitتا خارج شدن دستگاه از حالت   7
       . شود چشمك زن ميTest up در اين حالت قسمت   8
        .  را روشن مي كندdelivery Reset Noدكمه   9
       . هاي آوران و وابران را به صافي وصل مي كند كانكتور  10

11  
سرم نرمال سالين را باز مي كند تا الين شرياني هواگيري 

 . شود

      

       . الين شرياني را كلمپ مي كند  12

13  
جهت روشن كردن پمپ خون دكمه چپ را كه در كنار سمت 

 . راست دستگاه قرار دارد روشن مي كند

      

       Selfروي صفحه مانيتور پمپ خون منتظر مي ماند تا مرحله  14
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testپس از يك دقيقه .  طي شودDouble Needle  ظاهر 
 . شود مي

      . ند را لمس مي كpage Select از دست چپ 1دكمه شماره   15

16  
 سي سي در 150سرم را باز و سرعت دور پمپ را روي 

 . دقيقه تنظيم مي كند

      

17  
اي قرار مي دهد كه وريد به سمت باال  جهت صافي را به گونه

 . و شريان به سمت پايين باشد

      

       . هاي شرياني و وريدي وارد مي كند فشار مثبت به الين  18

19  
شريان باال و (  برقرار مي كند جريان محلول را در صافي

  ). وريد پايين
      

20  
پس از پرشدن صافي از محلول دياليز آن را به حالت اوليه 

  . برمي گرداند
      

21  
را لمس مي كند تا عمل پرايم  No delivery primingدكمه 

  . به طور خودكار انجام شود
      

22  
ن را در صورت عدم استفاده آ الين هپارين را هواگيري و

  . گره مي زند
      

        .  چشمك زن مي شودprimingچراغ   23
        .  را لمس مي كند تا خاموش شودprimingدكمه   24

25  
 سي سي سرم نرمال سالين ادامه 2000 تا 1000عمل پرايم را با 

  . مي دهد
      

        . پمپ را خاموش مي كند  26
        .سرم را كلمپ مي كند  27
        . كندسرم را تعويض مي   28
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

                                                        :           شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

 HOSPALوصل بيمار به دستگاه : نوع فعاليت

  :  هدف
  راي بيمار بعديانجام دياليز ب

  ) دوره ديده ( پرستار واجد شرايط : عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار  
        . پرونده بيمار را از فايل مربوطه درمي آورد  1
       . گزارش پرستاري جلسه قبلي دياليز بيمار را مطالعه مي كند  2
        . وزن بيمار را كنترل و ثبت مي كند  3
        .  خون بيمار را كنترل و ثبت مي كندفشار  4
       . دست هاي خود را مي شويد  5
       . دستكش مي پوشد  6
       .ماسك مي پوشد  7
       . از عينك استفاده مي كند  8
        . به بيمار مي گويد كه از ماسك استفاده كند  9

شوي محل تزريق سوزن ها با آب و صابون توسط  و بر شست  10
 . مي كندبيمار نظارت 

      

       . سوزن هاي خود را با سرم پرايم مي كند  11

محل تزريق سوزن ها را به طريق دوراني از مركز به اطراف   12
 . ضدعفوني مي كند

      

 دقيقه جهت خشك شدن بتادين يا الكل روي پوست صبر 3حداقل   13
 . مي كند و بالفاصله سوزن را وارد مي كند

      

       . قه صحيح وارد شريان و وريد مي كندها را به طري سوزن  14

با قراردادن گاز استريل در محل ورود سوزن ها روي پوست آن را ثابت   15
  . مي كند

      

       .الين شرياني را به سوزن شرياني وصل مي كند  16
       . مطمئن مي شود كه سرم بسته است  17
       . كلمپ الين شرياني را باز مي كند  18
       . سي سي در دقيقه قرار مي دهد150را روي دور پمپ   19
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        .محل تزريق هپارين را ضدعفوني مي كند  20
        . دوز اوليه هپارين را تزريق مي كند  21
        .  نمي كندrecapسرنگ هپارين را   22
        . سرنگ هپارين را داخل ظرف غيرقابل نفوذ مي اندازد  23
        . ريدي مطمئن مي شودهاي شرياني و و از باز بودن كلمپ  24

 وريد را كلمپ  پس از رسيدن خون به چمبر وريدي و پرشدن آن ،  25
  . مي كند

      

        . پمپ خون را خاموش مي كند  26
        . الين وريدي را به سوزن وريدي وصل مي كند  27
        . ها مطمئن مي شود از اتصال كامل سوزن ها به الين  28
        .  شرياني و وريدي مطمئن مي شودهاي از باز بودن كلمپ  29
        .  سي سي در دقيقه قرار مي دهد150دور پمپ را روي   30
        ).شريان باال ـ وريد پايين ( صافي را برمي گرداند   31

هاي شرياني و وريدي را  محل قرارگيري كانكتورها و اتصال الين  32
  . به صافي كنترل مي كند

      

 200يت و وزن بيمار حداقل روي ضعدور پمپ را براساس و  33
  . سي در دقيقه يا باالتر قرار مي دهد سي

      

        . باال بودن سطح چمبر وريدي را كنترل مي كند  34
        .  تنظيم مي كندprogramاضافه وزن و زمان دياليز را در قسمت   35
36  Start Resetرا جهت فعال شدن برنامه دياليز لمس مي كند  .        

37  
ت وارد كردن ميزان فشار وريدي به حافظه دستگاه و ثابت جه

 venuseشدن آن در قسمت پايين و راست دستگاه دو دكمه 

pressure ،Memoryرا باهم لمس مي كند  .  
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                                   :                           تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                                         :                       نام عامل انجام كار

  HOSPAL قطع بيمار از دستگاه :نوع فعاليت
  :  هدف

  جدا كردن بيمار از دستگاه دياليز
  )دوره ديده (  پرستار واجد شرايط :عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار  
        . دست ها را مي شويد  1
       . دستكش مي پوشد  2
        . عينك مي زند  3
        .ماسك مي پوشد  4
       . به بيمار مي گويد از ماسك استفاده كند  5
       . ميزان سرم را از نظر كافي بودن كنترل مي كند  6
       .فشار خون بيمار را كنترل مي كند  7
       . كلمپ سرم را باز مي كندو الين شرياني را مي بندد  8

 سي سي سرم نرمال 100جهت جلوگيري از ايجاد لخته در صافي   9
  سالين از طريق الين وريدي داده شود 

      

       . پمپ خون را خاموش مي كند  10

الين شرياني را باز مي كند تا خون موجود در الين شرياني شسته   11
 . شود

      

       . سرم را كلمپ مي كند  12

ستريل در محل ورود سوزن به آرامي با گذاردن پنبه بتادين ا  13
 . سوزن شرياني را خارج مي كند

      

       . پمپ خون را روشن مي كند  14
       .  الين شرياني را به سمت باال نگه مي دارد،جهت تخليه بهتر  15
       . پس از تخليه الين شرياني آنرا كلمپ مي كند  16
       . كلمپ سرم را باز مي كند  17

هتر پاك شدن صافي دياليز، وريد باال و شريان پايين به منظور ب  18
 ). درجه مي چرخاند180 ( دقرار گير

      

       . شرياني و وريدي وارد مي كند هاي  فشار مثبت به لوله  19
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       . پس از پاك شدن صافي و بررسي حال بيمار سرم را قطع مي كند  20
        . را كلمپ مي كندبعد از تخليه چمبر وريدي بالفاصله الين وريدي   21

با گذاردن پنبه بتادين استريل در محل ورود سوزن به آرامي   22
  . سوزن وريدي را خارج مي كند

      

23  No delivery Emplyingرا روشن مي كند .        

كانكتور آبي را از صافي جدا كرده و سرجاي خود وصل مي كند   24
  . طوراتوماتيك انجام شوده تا تخليه ب

      

        .  برنامه را پاك مي كند Resetبا فشار دادن دكمه    25

 ظاهر Doublel needle را فشار مي دهد تا پيام page3دكمه   26
  . شود

      

        . پمپ خون را از دستگاه خاموش مي كند  27

 چشمك زن شود، سپس آن Emptyingمنتظر مي شود كه دكمه   28
  . را خاموش مي كند

      

 از صافي جدا كرده و سرجاي خودش در روي كانكتور قرمز را  29
  . دستگاه نصب مي كند

      

را خارج كرده و در محل ) در محلول دياليز( پيپت ساكشن قرمز   30
  . خود روي دستگاه كه زير كانكتور ها قرار دارد نصب مي كند

      

        . محل سوزن ها را از نظرهماتوم كنترل و پانسمان مي كند  31
        .  بيمار را كنترل و ثبت مي كندعاليم حياتي  32
        .وزن بيمار را كنترل و در پرونده وي ثبت مي كند  33
        .تا اطمينان بر ثبات وضعيت بيمار، او را در تخت نگاه مي دارد  34

پرونده بيمار را تكميل و گزارش پرستاري را به طور كامل در   35
  .پرونده وي درج مي كند

      

        . ا در فايل مربوط مي گذاردپرونده بيمار ر  36
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                         شيفت:                                                                       نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  ) شالدون ( اي، در بخش دياليز  رقوه مراقبت از كاتتر وريد تحت ت:نوع فعاليت
  :اهداف

   پيشگيري از بروز عفونت و التهاب در ناحيه كاتتر-1
   جلوگيري از تشكيل لخته ها در كاتترها  -2

   :مورد نيازوسايل 
  -  هپارين   - نرمال سالين   - محلول بتادين   - ست پانسمان استريل   - دستكش استريل   -  عينك -ماسك 
   ثابت سرجي  -  پماد -ي سي س2سرنگ 

   پرستار واجد شرايط:عامل انجام كار
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار  
        . دست هاي خود را مي شويد  1
       . ماسك مي زند  2
        . عينك مي زند  3
        .بيمار را به استفاده ازماسك تشويق مي كند  4
       .پانسمان محل كاتتر را برمي دارد  5
       .مخصوص پانسمان را آماده مي كندست   6
       . دستكش استريل مي پوشد  7
       . از شان پرفوره استفاده مي كند  8

9  
 التهاب و جدا  محل ورود كاتتر را از نظر هر گونه عفونت،

  . ها كنترل مي كند شدن بخيه
      

10  
محل كاتتر را با بتادين ضدعفوني و سپس با نرمال سالين 

 .  و خشك مي كندشست و شو داده

      

       . در محل ورود كاتتر به پوست پماد مي مالد  11
       . محل كاتتر را با پانسمان استريل مي پوشاند  12

13  
با سرنگ استريل هر دو الين كاتتر را آسپيره و مسير را با 

  .هپارين شست و شو مي دهد
      

14  
  كامالًهاي وريدي و شرياني را به سركاتتر ساب كالوين  الين

 .ثابت مي كند
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15  
به منظور جلوگيري از كشش و در آمدن كاتتر، الين شرياني 

  .و وريدي را به تخت بيمار با چسب ثابت مي كند
      

16  
سمان را از نظر نشت خون كنترل درحين دياليز محل پان

  .كند مي
      

17  
 20پس از قطع دياليز الين شرياني و وريدي كاتتر را با 

 .مال سالين شستشو مي دهدسي نر سي

      

       .بالفاصله كلمپ كاتتر را مي بندد  18

19  
 2500( سي سي سرم هپارينه 5/1-2ها  در هر كدام از الين

  . مي كندpushرا با فشار ) واحد هپارين رقيق شده 
      

        .بالفاصله كلمپ كاتتر را مي بندد  20

21  
 و استفاده از پيچ سر ساب كالوين را با رعايت نكات استريل

پنس استريل از محلول خارج كرده و به انتهاي الين ها وصل 
  .مي كند

      

        . روي پانسمان تاريخ را ثبت مي كند  22
        .جهت ثابت شدن كاتتر از سرجي ثابت استفاده مي كند  23
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 :                                                                     تاريخ:                          نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                ام عامل انجام كارن

   مراقبت از سونداژ سوپرا پوبيك:نوع فعاليت
  پيشگيري از عفونت: هدف

 :مورد نيازوسايل 

   محلول ضد عفوني– ست استريل – گاز استريل –دستكش استريل 
  پرستار واجد شرايط:  انجام كارعامل

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار  

 پس از توضيح نحوه انجام كار محيط خلوتي را براي بيمار فراهم   1
  .مي كند 

      

        .دست هاي خود را مي شويد   2
        .دستكش مي پوشد  3
        .ست استريل را به روش صحيح باز مي كند  4
        ز مي كنداطراف محل درن را تمي  5

دست داراي دستكش، گاز استريلي را شكاف داده و اطراف  با  6
  . كاتتر قرار  مي دهد

      

  خارج نمودن سوند

پس از توضيح نحوه انجام كار محيط خلوتي را براي بيمار فراهم   7
  .مي كند

      

        .دست هاي خود را مي شويد  8
        .تخت را تا ارتفاع مناسب باال مي آورد  9
        .تجهيزات را آماده مي كند  10
        .بيمار را در پوزيشن صحيح قرار مي دهد  11
        .پد ضد آب را زير بيمار قرار مي دهد   12
        .مي گيردنمونه ادرار ، جهت كشت در صورت نياز  13
        .نوار چسب يا نگه دارنده سوند را بر مي دارد   14
        .آسپيره مي كندمايع تزريق شده داخل بالن كاتتر را   15
        .كاتتررا خارج مي كند  16
        .تيوب را از تخت جدا مي كند  كيسه ادرار و  17
        .مددجو را در پوزيشن خوابيده به پشت قرار مي دهد  18

در صورت نياز ، مراقبت مورد نياز را از قسمت پرينه بيمار به   19
  .عمل مي آورد 
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دازه مي گيرد و سپس محتويات آن را حجم ادرار داخل كيسه را ان  20
  .خالي مي كند 

      

        .لبه تخت را پايين مي آورد   21
        .وسايل آلوده را در ظرف مخصوص زباله مي ريزد  22
        .يافته ها، مشاهدات و اقدامات خود را ثبت مي كند  23

پس از توضيح نحوه انجام كار محيط خلوتي را براي بيمار فراهم   24
  .مي كند
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   فتشي:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  كليه جهت پيوند كليهآمادگي بيمار مبتال به نارسايي مزمن: نوع فعاليت

  :  اهداف
   آماده سازي جسمي گيرنده جهت عمل پيوند كليه-1
   آماده سازي رواني گيرنده جهت عمل پيوند كليه-2
   نزديك كردن وضعيت متابوليك بيمار به وضعيت طبيعي-3
   تالش در جهت بهبود كيفيت زندگي بيماران-4
   پيشگيري از رد پيوند-5

  : مورد نيازوسايل 
   پرستار واجد شرايط:ل انجام كارعام

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار  

با بيمار و خانواده وي در زمينه هدف جراحي، نحوه ي انجام و   1
 .عوارض آن صحبت مي كند

      

       .يك معاينه فيزيكي كامل از بيمار انجام مي دهد  2

 و سازگاري بافتي بين گيرنده و ) RHعامل ( سازگاري خوني   3
  .را بررسي مي كند) جسد زنده يا ( دهنده 

      

انجام آزمايشات، مشاوره ها و گرافي ها قبل از عمل بيمار را   4
 .هماهنگ كرده و نتايج آن را مورد بررسي قرار مي دهد

      

       .موارد غير طبيعي آزمايشات و گرافي ها را به پزشك گزارش مي دهد  5
       .عمل بررسي مي كندعملكرد ادراري بيمار را قبل از   6
       .وجود هر گونه عفونت را در بيمار مورد ارزيابي قرار مي دهد  7

يك روز قبل از جراحي براي بهبود وضعيت جسمي بيمار دياليز   8
 .انجام مي دهد

      

از روز قبل از عمل جهت پيشگيري از رد پيوند داروهاي سركوب   9
  .ي كندكننده سيستم ايمني را براي بيمار شروع م

      

10  
 تا از هر روي دست داراي فيستول، بازوبند مخصوص مي بندد

 يا كنترل فشار خون از اين دست اجتناب گونه خون گيري، تزريق
 .شود

      

طبق ( قبل از اعزام بيمار به اتاق عمل آنتي بيوتيك پروفيالكسي   11
 .براي بيمار تزريق مي كند) نظر پزشك 
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 :                                                             تاريخ:                                  ني يا بيمارستاننام مركز آموزشي درما

                   :                                                شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

 )گيرنده كليه(مراقبت از بيمار پس از عمل جراحي پيوند كليه : نوع فعاليت

 :مورد نيازوسايل 

   ست پانسمان– عاليم حياتي وسايل كنترل
   پرستار واجد شرايط:عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

       .پس از ورود به بخش عاليم حياتي بيمار را كنترل مي كند  1
       .محيطي آرام و مطمئن فراهم مي كند  2
        .ماند ساعت استراحت مطلق باقي مي 24بيمار تا   3

 2 ساعت و سپس هر 24 به طور دقيق هر ساعت تا I/Oكنترل   4
  .دهد را انجام مي ساعت48ساعت تا 

      

5  
 ساعت، سپس هر نيم 2 دقيقه تا 15عاليم حياتي بيمار را هر 

 ساعت به طور 24 ساعت تا 2ز آن هر  ساعت و پس ا2ساعت تا 
 .  كنترل مي كنددقيق

      

6  
جهت بررسي را  ) BS. Na . K. CBC( آزمايشات روتين 

 ساعت اول سپس 24 ساعت تا 2وضعيت متابوليك بيمار هر 
  .روزانه انجام مي دهد

      

       .محل عمل را از نظر خونريزي كنترل مي كند  7

سرم هاي بيمار را بر اساس ميزان حجم ادرار ساعتي و جواب   8
 .آزمايشات تنظيم مي كند

      

9  
ين اقدام، باز بودن در صورت كاهش ناگهاني حجم ادرار، براي اول

سوند ادراري را كنترل مي كند و سپس موارد را به اطالع پزشك 
  .مي رساند تا تصميم مقتضي در اين مورد گرفته شود

      

 ساعت بعد از عمل داروهاي ايمنوساپرسيو خوراكي را براي 6از   10
 .بيمار شروع مي كند

      

ند به طور دقيق ر روزهاي اول بعد از پيوكنترل وزن بيمار را د  11
 .سر يك ساعت معين انجام مي دهد

      

در هنگام تعويض پانسمان و مراقبت از كاتتر ادراري اصول   12
  .استريل را راعايت مي كند
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در روزهاي اول بعد از پيوند تعداد مالقات كنندگان را به حداقل   13
  .مي رساند

      

ليه از زمان بستري  مراقبت از خود را به بيماران پيوند ك آموزش  14
  .شدن در بخش آغاز مي كند

      

        .عاليم رد پيوند را به بيمار به طور كامل آموزش مي دهد  15
        .بيمار را به خروج سريع تر از بخش تشويق مي كند  16

برنامه منظم مراجعه به درمانگاه و زمان خارج كردن سوند حالب   17
  .را به بيمار آموزش مي دهد
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

                                                         :          شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

 عمل اهداي كليهقبل از )  جسد –زنده ( آمادگي جسمي دهندگان كليه : نوع فعاليت

   پرستار واجد شرايط:عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
  قبل از عمل اهداي كليه

       .در مورد روش انجام كار با بيمار يا خانواده وي صحبت مي كند  1
       .يك معاينه فيزيكي كامل از بيمار انجام مي دهد  2

 گيرنده را مورد بررسي قرار  وسازگاري خوني و بافتي دهنده  3
  .دهد مي

      

آنژيوگرافي عروق كليه براي بررسي وضعيت عروقي كليه را حتماً   4
 .انجام داده و نتيجه را به پزشك جراح گزارش مي كند

      

       . ساعته را انجام مي دهد24آزمايشات كامل خوني و ادرار   5

 در را ) HCV . HIV . HBSAg( وجود هر گونه عفونت   6
  .دهندگان كليه مورد بررسي قرار مي دهد

      

از سه روز قبل از عمل بيمار را انما مي دهد تا روده ها كامالً پاك   7
 .روز قبل از عمل آخرين نوبت انما داده شود. شود

      

8  

 11از .  دهندگان را به طور كامل قبل از عمل هيدارته مي كند
 سي سي 500 ساعت و 10ساعت قبل از عمل دو ليتر سرم در طي 

  سي سي 200 سي سي رينگر، 300( در طي يك ساعت آخر 
 .به بيمار مي دهد) مانيتول 

      

ادرار ساعت آخر دهنده كليه را اندازه گيري و حجم آن را در   9
  . پرونده ثبت مي كند

      

       .آمادگي خون بيمار را قبل از عمل حتماً چك مي كند  10
  دهندگان كليهمراقبت هاي بعد از عمل 

       .بيمار را به محض ورود به بخش مانيتورينگ مي كند  11

 دقيقه و سپس هر نيم 15 ساعت هر 2عاليم حياتي بيمار را تا   12
 . ساعت كنترل مي كند24 ساعت تا 2 ساعت و بعد هر 2ساعت تا 

      

13  
محل عمل بيمار را از نظر خونريزي و در بيماراني كه 

ند وضعيت ديستانسيون شكم را مورد بررسي الپاراسكوپي شده ا
 .قرار مي دهد

      



استانداردهاي خدمات پرستاريچك ليست 

 
516

وضعيت عملكرد  دارد از chest tubeدر صورتي كه بيمار   14
  .صحيح آن مطمئن مي شود

      

 3 ساعت و سپس هر 8حجم ادرار بيمار را هر يك ساعت تا   15
  . كنترل مي كند24ساعت تا 

      

 كنترل Hb الكتروليتي و آزمايشات روتين بيمار را از نظر وضعيت  16
  .مي كند

      

 بر حسب حجم ادرار بيمار از طريق سرم رابيمار دريافتي مايعات   17
  .تنظيم مي كند

      

        .درد بيمار را بر حسب دستور پزشك كنترل مي كند  18

آموزش مورد نياز جهت مراقبت از خود را در زمان ترخيص به   19
  .بيمار مي دهد
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

                                            :                       شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

   تعويض الين وريد :نوع فعاليت
  : اهداف

   ادامه درمان همودياليز -1
  سازي الين وريد در جهت ادامه درمان  آماده -2
   عاري كردن الين وريد از هوا -3
   شوي مواد يا گازهاي ضد عفوني كننده از الين وريد  و شست-4
   حصول اطمينان از سالم بودن الين وريد جديد -5

  )دوره ديده (  پرستار واجد شرايط :عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        دستكش يك بار مصرف مي پوشد  1
        .ميزان سرم را از لحاظ كافي بودن كنترل مي كند  2
        .از عينك استفاده مي كند  3
        .ماسك مي زند  4
        .پمپ خون را خاموش مي كند  5
        .تمام كلمپ هاي شريان و وريد را مي بندد  6
        .كلمپ هاي سوزن هاي فيستوال را مي بندد  7
        .ن وريد را از محل اتصال به سوزن فيستوالي وريد جدا مي كندالي  8

در اين مرحله (كند  يد را از محل اتصال به صافي جدا ميروالين   9
  .)ممكن است مقداري خون از صافي به بيرون بريزد

      

        .الين وريد جديد را به محل صافي اتصال مي دهد  10
        . مي كند تا الين وريد شسته شودسرم را باز كرده و پمپ را استارت  11
        . قبالً گفته شده انجام مي دهدكهمراحل پرايم را مثل مراحل پرايم   12

پر از حصول اطمينان از پرايم شدن، الين وريد را به سوزن   13
  .فيستوالي وريدي وصل مي كند

      

        .كلمپ سرم را مي بندد  14

سوزن هاي فيستوال را باز مي كلمپ هاي ستوني شرياني و وريدي و   15
  .كند

      

        . مي كند)روشن(پمپ را شروع ) 100(با دور پمپ پايين   16
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 از حصول اطمينان از انجام كار، دور پمپ را باال مي برد و دياليز پس  17
  .را ادامه مي دهد

      

        .تمام مراحل فوق را در شرايط استريل انجام مي دهد  18
        .كند  بيمار را گزارش و ثبت مي واكنشوتمام مراحل كار   19

  
  . مي بايستي حتماً از آمبولي هوا به بدن بيمار جلوگيري كرد:موزشينكات آ
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             شنام بخ
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

   تعويض الين شريان :نوع فعاليت
  : اهداف

   ادامه درمان همودياليز -1
   در جهت ادامه درمان شريان آماده سازي الين -2
   از هوا شريان عاري كردن الين -3
   شريان شست شوي مواد يا گازهاي ضد عفوني كننده از الين -4
   جديد شريانبودن الين  حصول اطمينان از سالم -5

  )دوره ديده (  پرستار واجد شرايط :عامل انجام كار
  

  مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        .دستكش يك بار مصرف مي پوشد  1
        .ميزان سرم را از لحاظ كافي بودن كنترل مي كند  2
        .از عينك استفاده مي كند  3
        .ماسك مي زند  4
        .اموش مي كندپمپ خون را خ  5
        .كلمپ هاي شرياني را مي بندد  6

7  
اگر محل پارگي قبل از رول پمپ باشـد، سـرم نرمـال سـيلين را       

كند و پمپ را روشن كرده و تا جاي ممكن خون بيمار را               باز مي 
  .  گرداند به بدن وي باز مي

      

اگر پارگي در رول پمپ يا بعد از آن باشد، سرم نرمـال سـيلين                 8
  . شويد كند و الين قبل از پمپ را مي باز ميرا 

      

        .الين شريان جديد را آماده مي كند  9
        .الين پاره شده را از داخل رول پمپ خارج مي كند  10
        .الين را از محل اتصال به سوزن فيستوال جدا مي كند  11
        .الين را از محل اتصال به صافي جدا مي كند  12
        .دهد ا داخل رول پمپ قرار ميالين جديد ر  13
        .الين سرم را به الين شرياني متصل مي كند  14
        .سرم نرمال را باز مي كند تا الين قبل از پمپ پرايم شود  15
      پمپ را روشن مي كند تا سرم نرمال سالين در الين جريان يابد   16
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  .تا به محل اتصال به صافي برسد
        . سيستم جلوگيري مي كنداز ورود هوا به داخل  17
        .الين شريان را از محل اتصال به سوزن فيستوال وصل مي كند  18
        .الين سرم را مي بندد  19
        . كلمپ هاي شريان را باز مي كند  20
        .روشن مي كند) دور پايين ( پمپ را به آرامي   21
        .در صورت وجود هوا در سيستم، با دقت هواگيري مي كند  22
         .دور پمپ را بعد از چند دقيقه به حد مطلوب مي رساند  23
        .تمام مراحل فوق را در شرايط استريل انجام مي دهد  24
        .مراحل كار و واكنش بيمار را گزارش و ثبت مي كند  25
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                                                         :     تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                                                               : نام عامل انجام كار

   تعويض صافي دياليز :نوع فعاليت
  : اهداف

   ادامه درمان همودياليز -1
   در جهت ادامه درمان صافي آماده سازي -2
  از هوا  صافي عاري كردن -3
  صافيعفوني كننده از  شست شوي مواد يا گازهاي ضد -4
  جديد  صافي حصول اطمينان از سالم بودن -5

   نفر2) دوره ديده( پرستار واجد شرايط :عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        .پوشد دستكش يك بار مصرف مي  1
        .كند ميزان سرم را از لحاظ كافي بودن كنترل مي  2
        .كنداز عينك استفاده مي   3
        .ماسك مي زند  4
        .پمپ خون را خاموش مي كند  5

هاي فيستوال را كلمپ  مپ هاي وريدي و شرياني و سوزنكلكليه   6
  .كند مي

      

        .گرداند تا جاي ممكن خون بيمار را به بدن برمي  7

كند و در  الين شريان و وريد را در شرايط كامالً استريل جدا مي  8
   .دهد دوم قرار مياختيار پرستار 

      

 وريد –شريان پايين (كند  ر محل صافي نصب ميصافي جديد را د  9
  .)باال

      

        .كند الين شريان را به صافي وصل مي  10

كند تا صافي توسط سرم  سرم را باز كرده و پمپ را روشن مي  11
   .نرمال سالين پرايم شود

      

        .كند را به صافي متصل ميبعد از پرايم كردن صافي به الين وريد   12

پس از حصول اطمينان از پرايم كامل صافي كليه كلمپ ها را باز   13
  .كند مي

      

        .بندد پ سرم را ميملك  14
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        . دور پمپ را پايين مي گذارد پمپ خون را روشن مي كند،  15

تزريق )  واحد2000حدود (ين بنا به مقدار الزم و صالحديد هپار  16
   .كند مي

      

         .دهد دياليز را مجدداً ادامه مي  17
        .تمام مراحل فوق را در شرايط كامالً استريل انجام مي دهد  18
        .كند مراحل انجام كار و واكنش بيمار را گزارش و ثبت مي  19
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                     شيفت:                                                           نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  سه گوش Sling پوشاندن: نوع فعاليت
   :اهداف

   )…دست و مچ و (  حمايت و بي حركتي عضو -1
   تسهيل التيام-2
   جلوگيري از بدتر شدن شكستگي-3
   خودداري از كشيدگي عضله-4

  :مورد نيازوسايل 
سنجاق كودكان در صورت (  سنجاق مخصوص – گاز يا پد مخصوص – آماده slingبانداژ  سه گوش يا 

   )استفاده از بانداژ سه گوش 
   سال10پرستار يا بهيار با سابقه باالي : عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

       .دست ها را مي شويد  1
       .فرآيند را به بيمار توضيح مي دهد  2

 يك پد زير ناحيه ي گره slingدر صورت استفاده طوالني از   3
 .خورده قرار مي دهد

      

4  Slingخارجي لباس در ناحيه ي گردن و شانه قرار  را در قسمت 
 .دهد مي

      

در صورت نياز به بي حركتي بازو، بعد از قرار دادن دست در   5
sling  با يك نوار دست را ثابت مي كندو. 

      

       .از قرار گرفتن دست در وضعيت مناسب مطمئن مي شود  6

رسي راحتي بيمار و جريان خون انگشتان دست را كنترل و بر  7
 .كند مي

      

       .اقدام انجام شده را در برگه گزارش پرستاري ثبت مي كند  8

كنترل و  slingبه بيمار و خانواده وي در مورد نحوه تعويض   9
 .آسيب پوستي زير بغل آموزش مي دهد
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                                                      :        تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                                                            :    نام عامل انجام كار

 8بانداژ : نوع فعاليت

    :اهداف
   خودداري از افزايش شكستگي كالويكول-1
   خودداري از جابه جايي شكستگي-2
   كاهش درد بيمار -3

  :مورد نيازوسايل 
 قلم – پد مخصوص – پودر يا پودر نشاسته – نوار مخصوص –ق مخصوص سنجا– متر  سانتي10بانداژ  

   مسكن طبق دستور –مخصوص براي عالمت گذاري 
   سال10پرستار يا بهيار با سابقه باالتر از : عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

       .فرآيند كار را به بيمار توضيح مي دهد  1
       .م مي كندمحيط خلوت فراه  2

3  

وضعيت عصبي و عروقي را با لمس و كنترل درجه حرارت 
پوست، كنترل رنگ انگشتان دست، كنترل نبض راديال، اولنار، 
براكيال هر دو سمت و مقايسه با سمت آسيب ديده بررسي و ثبت 

 .مي كند

      

در مورد وجود كرختي و سوزش در قسمت انتهايي دست ها از   4
 .ندبيمار سوال مي ك

      

       . را بررسي مي كند) دست ها ( وضعيت حركتي اندام ها   5

وجود درد را بررسي و طبق دستور از ضد درد تجويزي استفاده   6
 .مي كند

      

       .بيمار را در وضعيت نشسته قائم قرار مي دهد  7

جهت جلوگيري از سائيدگي پوست با باندكشي، مقدار كمي پودر   8
 . بغل و روي شانه ها  مي مالديا پودر نشاسته زير

      

       . سانتي متر باز مي كند30 -40مقداري از رول باندكشي را حدود   9

قسمت باز شده را از ميان كتف و در قسمت پشت به صورت   10
 .ضربدر از شانه راست به زير بغل چپ مي پيچاند

      

      الي قسمت پايين باند را، زير بغل چپ آورده و آن را به طرف با  11
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 .شانه چپ مي برد

قسمت بااليي باند را باالي شانه راست و زير بغل سمت راست   12
 .پيچاند مي

      

13  

دو انتهاي باند را در قسمت مركزي پشت بيمار به طرف هم 
هنگامي كه باندكشي از دست . كشد و آن را ثابت مي كند مي

خواهد پرستار خارج شود، اين كار در پيدا كردن محل اصلي كمك 
 . كرد

      

يا  جلوگيري از آسيب پوستي زير نوار پد پنبه اي را جهت  14
 .باندكشي و زير سنجاق ثابت كننده قرار مي دهد

      

محل قرارگيري انتهاي باندها را در پشت بيمار با ماژيك عالمت   15
  .گذاري مي كند

      

ش امكان تغيير رو. پايان كار را به پزشك معالج گزارش مي دهد  16
 .درماني وجود دارد

      

اقدامات انجام شده و وضعيت عصبي و عروقي قبل و بعد از بانداژ   17
  .را ثبت مي كند

      

18  
به بيمار در خودداري از باز كردن و جابه جايي بانداژ و كنترل 

 عروقي آموزش مي دهد تا در صورت مشاهده -وضعيت عصبي
  . و پزشك را مطلع كند يا پرستار كردهتغيير به بيمارستان مراجعه
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                         شيفت:                                                                       نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  گردنيCollarبستن : نوع فعاليت

    :اهداف
  كاهش درد بعد از يك آسيب حاد مثل كشيدگي عضالت گردن-1

   كاهش دردهاي مزمن آرتريت گردني يا متاستاز گردني-2
   جلوگيري از افزايش آسيب به طناب نخاعي در شكستگي هاي گردني ستون مهره ها- 3
   بي حركتي ستون مهره هاي گردني-4
   كاهش اسپاسم عضالني-5
  در يك وضعيت راحت قرار دادن گردن و چانه -6
   كمك در التيام-7

  :مورد نيازوسايل 
Collar  پد پنبه اي–گردني با اندازه مناسب بيمار   

  پرستار: عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
       .روش انجام كار را به بيمار توضيح مي دهد  1
       . عروقي بيمار را كنترل مي كند-وضعيت عصبي  2
       .سر بيمار را به آرامي به باال حركت مي دهد  3
       .صورت بيمار را به صورت مستقيم به جلو حركت مي دهد  4
5  Collarرا ازجلوي گردن به بيمار مي پوشاند .       

 با اندازه دور گردن بيمار مطمئن Collarاز مناسب بودن اندازه ي   6
 .مي شود

      

7  Collarدور گردن بيمار قرار مي دهد را با ماليمت و به آرامي .       
       . را پشت سر بيمار مي بنددCollarبند يا سگگ   8

از ( راه هوايي بيمار و وضعيت عصبي، عروقي را كنترل مي كند   9
 ). مطمئن مي شود Collarتنگ نبودن 

      

 و كنترل وضعيت Collarبه بيمار در مورد نحوه پوشيدن مجدد   10
  . دهد عروقي آموزش مي-عصبي

      

 - گردني، زمان بستن آن، وضعيت عصبيCollarنوع و اندازه   11
  .عروقي و احساس راحتي بيمار را ثبت مي كند
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             شنام بخ
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

 انواع آتل گذاري: نوع فعاليت

    :اهداف
   بي حركتي عضو يا اندام آسيب ديده-1
   كاهش درد-2
   اعصاب و عروق خوني و پوست  جلوگيري از آسيب بيشتر به استخوان ها،-3
   كمك در جابه جايي بيمار-4

  :مورد نيازوسايل 
 - رول گاز– انواع بانداژ و پدها -ها  تخته ستون مهره-ه سفت، آتل گچي انواع آتل هاي آماد-آتل سيمي

   كيسه ي يخ –  كمپرس استريل -) باند پارچه اي ( باند معمولي 
   سال كار در بخش ارتوپدي10 يا بهيار با سابقه باالي -پرستار : عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

       .رح حال كامل از بيمار مي گيرددر صورت امكان ش  1
       .به بررسي از سر تا نوك انگشتان مي پردازد  2

 تورم و خونريزي –بيمار را از نظر وجود هر گونه بد شكلي   3
 .كنترل مي كند

      

ه از بيمار مي خواهد در صورتي كه مي تواند قسمت آسيب ديده ب  4
 .خصوص اندام هاي آسيب ديده را حركت دهد

      

       .حركت اندام هاي آسيب ديده را با طرف سالم مقايسه مي كند  5

لباس هاي بيمار را از قسمت آسيب ديده قيچي كرده يا خارج   6
 .كند مي

      

       . فرايند كار را توضيح مي دهد،براي كاهش اضطراب بيمار  7

اگر آسيب بيشتر به بيمار وارد نمي شود عضو آسيب ديده را در   8
 .ميك خود قرار مي دهدحالت آناتو

      

آتلي را انتخاب مي كند كه مفصل بااليي و پائيني شكستگي را   9
 .حركت كند بي

      

داخل آتل را با ويبريل يا باند پنبه اي مي پوشاند تا از آسيب   10
 .ديدگي به برجستگي هاي استخواني جلوگيري شود

      

      ري آن را در صورت وجود زخم يا خراشيدگي، قبل از آتل گذا  11
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  .و پانسمان مي كنددهد  ميشست و شو 

12  
پس از اطمينان از راحتي بيمار و قرار گرفتن اندام در وضعيت 
آناتوميك با كمك باند مناسب آتل را در جاي خود ثابت نگه 

  .دارد مي

      

13  
تنفس سطحي، آژيتاسيون ، ( بيمار را از نظر عاليم آمبولي چربي 

 ساعت پس از آسيب يا دستكاري 72   تا24) تحريك پذيري 
 .بررسي و كنترل مي كند

      

كليه ي اقدامات انجام شده، وضعيت عصبي عروقي، نوع زخم و   14
 .هر گونه ترشح و زمان آتل گذاري را ثبت و گزارش مي كند
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 :                                                                    تاريخ:                           نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                م عامل انجام كارنا

 آماده كردن گچ و كمك در گچ گيري: نوع فعاليت

    :اهداف
   بي حركتي عضو شكسته يا آسيب ديده-1
   ايجاد راحتي و آرامش براي بيمار-2
   كاهش درد-3
  ح دفورميتي ها اصال-4
   درمان شكستگي ها-5
   حفظ و ارتقاء التيام بعد از جراحي هاي پالستيك، آمپوتاسيون يا ترميم عصب و عروق-6

وان ( سينك –  لگن آب -) آتل گچي (  رول گچ –لوله اي  ) Stockinette( استوكينت : مورد نيازوسايل 
 – اره ي گچ – اسپرايدر گچ – قيچي گچ –نج  اسف– يك تكه پارچه – پد كتاني –و دستشويي )  مخصوص 

  نوار چسبنده يا متخلخل– پايه گچ – دستكش پالستيكي –پتو يا بالش حمام 

   سال در بخش ارتوپدي10بهيار و يا كمك بهيار با سابقه باالي : عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

ل گچ، آتل در اندازه مناسب وسايل مورد نياز شامل استوكينت، رو  1
 .  را جمع آوري مي كند…و 

      

اگر قرار است گچ فايبرگالس استفاده كند دستكش پالستيكي را   2
 .مي پوشد

      

3  
را كمي فشار مي دهد تا از سوراخ نبودن ) رول گچ ( بسته گچ 

ورود هوا به درون بسته بندي سبب كهنه (بسته مطمئن مي شود 
 ). شدن گچ مي شود 

      

معموالً درجه حرارت اتاق يا ( درجه حرارت آب را كنترل مي كند  4
 ).گرم تر از آن مناسب است 

      

       .همه ي وسايل را در دسترس پزشك روي ميز كار قرار مي دهد  5
       .براي كاهش اضطراب بيمار فرايند كار را توضيح مي دهد  6

س العمل مطمئن مي شود او گرماي توليد شده ناشي از عك  7
 .شيميايي بين آب و گچ را روي پوست خود احساس مي كند

      

ابتدا بيمار را ( توضيحاتي را در مورد مراقبت از گچ شروع مي كند   8
 ).كند  براي آموزش آماده مي كند و سطح آگاهي او را بررسي مي
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       .كند زير عضوي كه قرار است گچ گرفته شود پارچه كتاني پهن مي  9

گر مچ يا دست قرار است گچ گيري شود حلقه و دستبند را جهت ا  10
 .كاهش فشار به جريان خون موضع خارج مي كند

      

11  
پوست محل گچ گيري را از نظر عدم وجود قرمزي، كوفتگي يا 

اين كار از عوارض بعد از گچ گيري ( زخم باز كنترل مي كند 
 ).جلوگيري مي كند

      

 يا زخم باز دارد در صورت دستور پزشك اگر بيمار كوفتگي شديد  12
 .او را براي بي حسي موضعي آماده مي كند

      

13  

وضعيت عصبي، عروقي را بررسي مي كند تا يك معيار قبلي 
 ، رنگ،نبض انتهايي: كنترل عملكرد عروقي شامل. داشته باشد

 كنترل عملكرد عصبي  وحرارت و پرشدگي مويرگي انگشتان
يده در مقايسه با عضو آسيب  آسيب دحس و حركت عضو: شامل
 .نديده

      

به پزشك در مورد پوزيشن دادن به اندام يا عضو شكسته كمك   14
 .مي كند

      

هنگامي كه پزشك در حال پوشاندن استوكينت لوله اي يا پد و   15
  .پوشش زير گچ مي باشد اندام بيمار را حمايت مي كند

      

ل به جاي استوكينت از تا در صورت استفاده پزشك از ويبري  16
  .نخوردن آن مطمئن مي شود

      

17  

  :با توجه به دستور پزشك نوع و گچ مصرفي را آماده مي كند
  . رول گچي را از قسمت انتهايي در ظرف آب قرار مي دهد–الف 
  . از نفوذ آب در رول گچي مطمئن مي شود-ب
گچ  به محض پايان يافتن خروج حباب هاي هوا از درون رول -پ

  .آن را به آرامي از آب خارج مي كند
  . جهت خروج آب از رول آن را كمي فشار مي دهد-ت
 گچ آماده را در صورت آماده بودن پزشك يك به يك به دست -ث

  .او مي دهد

      

        .به پزشك در صاف كردن سطح گچ كمك مي كند  18

جهت (گرداند مي انتهاي استوكينت يا ويبريل را روي گچ بر  19
  ).وگيري از خراش پوست توسط لبه هاي گچ جل

      

        .جريان خون عضو گچ گرفته شده را چك مي كند  20

از پايه يا كف دست جهت شكل دادن به گچ و دادن وضعيت   21
از آوردن ( درست درماني و قوام پيدا كردن گچ استفاده مي كند 
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 فشار با انگشتان روي گچ خودداري مي كند چون باعث زخم شدن
  ).پوست زير گچ مي شود 

عضو گچ گرفته شده را با بالش يا پتوي حمام باالتر از سطح قلب   22
  .نگه مي دارد

      

        . كمك مي كندx-Ray انجامبه بيمار در انتقال به راديولوژي جهت   23

به بيمار در مورد توجه به عاليمي نظير هر گونه درد، بوي بد،   24
  . گچ آموزش مي دهدترشح يا احساس سوزش زير

      

25  
وسايل را جمع آوري و در محل مخصوص شست و شوي گچ، 

 ) sink(براي جلوگيري از بسته شدن لوله ها در وان مخصوص 
  .قرار مي دهد

      

        .اقدامات انجام شده را گزارش مي كند  26

27  
  پلژي، به عوارض گچ گيري مثل سندرم كمپارتمان، پارستزي، 

 عدم جوش خوردن يا بد جوش خوردن توجه مي  ،ايسكمي، نكروز
  .كند
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                     شيفت:                                           نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

 كمك در باز كردن قالب گچي: نوع فعاليت

    :اهداف
   پايان يافتن دوره ي درمان-1
   بررسي زخم فشاري يا آسيب پوستي زير گچ-2
  راحتي و آسايش بيماربررسي  -3
   نياز به دستكاري مجدد-4

  : مورد نيازوسايل 
   ماسك و عينك مخصوص – گان – دستكش پالستيكي – قيچي گچ – اسپرايدر –اره گچ 

   سال در بخش هاي ارتوپدي10بهيار، كمك بهيار با سابقه باالي : م كارعامل انجا
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
       .روش انجام كاررا براي بيمار توضيح مي دهد  1

به او در مورد احساس گرما و لرزش حين خط انداختن گچ   2
 .يادآوري مي كند

      

 صداي بلند اره يا قيچي گچ و اگر بيمار بچه است به او در مورد  3
 .تيز نبودن آن و عدم آسيب به پوست تأكيد مي كند

      

به بيمار در مورد مشاهده ي پوست رنگ پريده و تون ضعيف   4
 .عضالت زير گچ آگاهي مي دهد

      

       .به او اطمينان مي دهد كه در تمام مراحل كار با او خواهد بود  5

شك ابتدا يك طرف و سپس سمت بيمار را مطلع مي كند كه پز  6
 .ديگر گچ را برش مي دهد

      

به او مي گويد كه سپس با اسپرايدر دو تكه ي قطعه گچ را از هم   7
 .جدا مي كند

      

 ويبريل يا پد زير گچ ،در نهايت به او مي گويد كه پزشك با قيچي  8
 . را قيچي خواهد كرد

      

 تميز مي كند تا وقتي گچ برداشته شد عضو را از پوست مرده  9
 .اندام ظاهر طبيعي خود را پيدا كند

      

       .اقدامات انجام شده را گزارش مي كند  10

به بيمار در مورد مراقبت از پوست زير گچ مثل شست و شو و   11
 . آموزش مي دهد…چرب كردن و 
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 :                                                             اريخت:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان
:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نجام كارنام عامل ا

 عروقي-بررسي، كنترل و ثبت وضعيت عصبي: نوع فعاليت
   :اهداف

    مشاهده آسيب به اعصاب و عروق-1
   جلوگيري از پيشرفت آسيب-2
   كمك به تشخيص و روش درماني پزشك-3
   برطرف كردن درد و ناراحتي بيمار-4

  :مورد نيازوسايل 
  ي گزارش پرستاري  برگه و عروقي-برگه چارت وضعيت عصبي

  پرستار: عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
       .دليل انجام كار را به بيمار توضيح مي دهد  1
 اندام طرف مقابل هنگام بررسي اندام يا عضو آسيب ديده آن را با  2

 .مقايسه مي كند
      

       .رنگ انگشتان دست و پا را بررسي مي كند  3
       . مي كندكنترلخصوص در انگشتان دست و پا را ه دم باوجود   4

5  
انگشتان متورم را به ماليمت لمس و درجه حرارت آن را با عضو 

زمان مناسب جهت پرشدگي ( مقايسه مي كند ) سالم(مقابل 
 ). ثانيه است 1 پس از فشار روي ناخن مويرگي

      

بستر ناخن ها را از نظر پرشدگي مويرگي كنترل و هم زمان با   6
 .مقايسه مي كند) سالم(عضو مقابل 

      

انگشتان دست و پاي بيمار را لمس مي كند و وجود كرختي يا   7
 .سوزش را از وي سوال مي كند

      

8  
به بيمار (ر را چك مي كند درك موقعيت از طريق رسپتورهاي بيما

مي گويد چشمان خود را ببندد و يكي از انگشتان او را حركت مي 
از او مي خواهد به وي بگويد كدام انگشت را و به چه ) دهد 

  .وضعيت حركت داده است

      

به بيمار مي گويد انگشتان ( نحوه حركت انگشتان را چك مي كند   9
 ).كان دهددست را حركت دهد و انگشتان پا را ت

      

       .نبض هاي انتهايي را جهت بررسي انسداد عروقي بررسي مي كند  10

11  
يافته هاي خود را در مورد اندام آسيب ديده و طرف سالم با 

از واژه هاي (  علمي استاندارد گزارش و ثبت مي كند هاي واژه
 ).گنگ استفاده نمي كند 
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 :                                                             تاريخ:                                  ننام مركز آموزشي درماني يا بيمارستا

     :                                                              شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

 )تراكشن مكانيكال ( تراكشن پوستي و استخواني : نوع فعاليت

    :اهداف
  تون فقرات، لگن، استخوان هاي بلند دست و پا  اعمال نيرو جهت كشيدن قسمتي از بدن معموالً س-1
   كاهش شكستگي ها -2
   درمان جابه جايي استخوان -3
    جلوگيري و اصالح بد شكلي ها-4
   بهبود يا اصالح كونتراكچرها يا كوتاه شدگي ها-5
    كم كردن اسپاسم عضالني-6

  : مورد نيازوسايل 
 تراپيز يا – دو عدد كلمپ باالي تخت –لمپ پائين تخت  دو عدد ك–چهار چوب بااليي تخت : تراكشن پوستي

رول تراكشن پوستي متناسب با - وزنه – قرقره مخصوص – نخ تراكشن –دستگيره با گره ي مخصوص 
  .سن بيمار

 –عالوه بر چهارچوب و وسايل مخصوص ذكر شده در باال، محلول ضد عفوني كننده : تراكشن استخواني
  )در صورت نياز و دستور پزشك(  پماد آنتي باكتريال – محلول بتادين –ستريل  گاز ا–اپليكاتور استريل 
   سال در بخش هاي ارتوپدي10 بهيار با سابقه باالي –پرستار : عامل انجام كار

  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

1  
وسايل مورد نياز را با توجه به دستور ارتوپد و وضعيت تخت 

 آماده نموده و آن را frameاده از نوع خاص بيمار از نظر استف
  .كنار تخت بيمار مي آورد

      

2  
با توجه به پروتكل بيمارستان خود چهارچوب و ضمايم آن را 
وصل مي كند يا جهت انجام آن به پزشك و تكنسين مربوطه اطالع 

 .مي دهد

      

       .هدف از وصل كردن چهارچوب را براي بيمار توضيح مي دهد  3

ميت حفظ بدن در وضعيت تراكشن تنظيمي را براي بيمار اه  4
 .توصيه مي كند

      

        .نوع چهار چوب انتخاب شده را وصل مي كند  5

برد در پايان كار در دو انتهاي هر نوع چهارچوبي كه به كار مي  6
گير ديوار را جهت جلوگيري از آسيب به ديوار  ، ضربهي افقي يلهم
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 .وصل يا تعبيه مي كند

       .به بيمار حركات مجاز تحت تراكشن را نشان مي دهد  7

به او در مورد عدم دستكاري و جدا كردن ضمايم تراكشن   8
 .آموزش مي دهد

      

به او آموزش مي دهد تا در صورت مشاهده عاليمي نظير هر گونه   9
 .درد يا فشار از طرف وسايل تراكشن به پرستار بخش اطالع دهد

      

 بار در طول شيفت اتصاالت تراكشن را از نظر محكم بودن حداقل يك  10
 .چك مي كند

      

از عدم وجود وسايل اضافي غير ضروري در تخت بيمار اطمينان   11
 .حاصل مي كند

      

12  
 پائين ةلبة مشكالتي نظير سائيدگي طناب هاي تراكشن به وسيل

سائيدگي (كند  گير كردن نخ تراكشن در قرقره را چك ميتخت و
 ).طناب ها يا بلند بودن آن سبب اعمال كشش غير موثر مي شود 

      

وسايل تراكشن را از نظر اين كه در وضعيت و جهت مناسب قرار   13
 .دارند كنترل مي كند

      

 كند نخ تراكشن را از نظر فرسودگي يا سائيدگي كنترل مي  14
 ).سائيدگي طناب مي تواند سبب بريدگي آن شود(

      

15  
ي شود كه نخ تراكشن در جهت و پوزيشن صحيح از بين مطمئن م

پوزيشن غير صحيح نخ تراكشن مي تواند (قرقره رد شده است 
 ).درجه كشش اعمال شده را تغيير دهد

      

جهت ثبات و امنيت تراكشن از دست كاري آن توسط افراد غير   16
 .متخصص جلوگيري به عمل مي آورد

      

ه ها در انتهاي نخ تراكشن ها با چسب از اين كه قسمت بااليي گر  17
  .پوشانده شده باشند اطمينان حاصل مي كند

      

18  

كليه ي وسايل تراكشن را به طور مرتب جهت اطمينان از آزاد 
اگر وزنه ها با ( بودن وزنه ها بدون اتكاء به جايي كنترل مي كند 

ر  كف زمين يا قسمتي از تخت بيمار تماس پيدا كنند از مقدا تخت،
  ).كشش كاسته خواهد شد

      

19  
در گزارش پرستاري نوع تراكشن، عضو تحت تراكشن، مقدار 
وزنه، وضعيت پوست بيمار و عوارض ناشي از بي حركتي را با 

  .دقت ثبت و گزارش مي كند
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                                                :              تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                                                      :          نام عامل انجام كار

  خارجيفيكساتورمراقبت از : نوع فعاليت

    :اهداف
   كردن استخوان هاي شكسته با يك چهارچوب خارجيثابت -1
   كمك در بي حركتي مفصل در حين جراحي-2
  خي شكستگي هاي وسيع بلند كردن استخوان هاي پا در بر-3
   مشاهده زخم پوستي در شكستگي هاي توأم با آسيب بافتي-4
   امكان حركت بيمار و كاهش عوارض بي حركتي -5

  :مورد نيازوسايل 
 پماد – محلول بتادين –) پد استريل (  گاز استريل – محلول ضد عفوني كننده –اپليكاتور استريل پنبه اي 

  . پزشكآنتي باكتريال در صورت دستور
   سال در بخش ارتوپدي10 بهيار با سابقه باالي –پرستار : عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

       .جهت كاهش نگراني بيمار روش كار را به وي توضيح مي دهد  1

به بيمار در مورد وجود درد در محل قرارگيري ثابتاتور خارجي   2
 .ت خواهد كرد، توضيح مي دهدكه بعد از مدتي به آن عاد

      

به بيمار در مورد اين كه با داشتن ثابتاتور خارجي قادر به حركت   3
 .و انجام فعاليت هاي عادي زندگي خواهد بود، توضيح مي دهد

      

4  
براي بررسي وجود آسيب عصبي به محض قرار گرفتن ثابتاتور 

ساعت  4 -8 ساعت سپس هر 24 ساعت تا 2 -4خارجي ابتدا هر 
 .عروقي عضو مربوطه را چك مي كند-وضعيت عصبي

      

5  
 ادم و   را از نظر رنگ، حركت، حس،اندام داراي ثابتاتور خارجي

ها بررسي و با سمت ديگر يا اندام ديگر  پرشدگي مويرگي نبض
  .مقايسه مي كند

      

كيسه ي ( در محل جراحي طبق دستور كيسه ي يخ قرار مي دهد   6
 ).تهاب، درد و خونريزي موضعي مي شوديخ سبب كاهش ال

      

7  
 قبل از انجام حركات ورزشي يا پايين آمدن از تخت يا حركت اندام

حتي بيمار از مسكن يا مخدر آسيب ديده طبق دستور جهت حفظ را
 .استفاده مي كند

      

بيمار را از نظر وجود درد، حس سوزش، حس خارش و كرختي   8
وجود اين (يابد بررسي مي كندكه با مصرف مسكن بهبود نمي
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 ).عروقي باشد-عاليم مي تواند دليل آسيب عصبي

در صورت نياز اندام داراي ثابتاتور خارجي را باالتر از سطح بدن   9
  .نگه مي دارد تا از ادم آن كاسته شود

      

10  

براي جلوگيري از عفونت مسير پين ها آن ها را به روش زير 
  :مراقبت مي كند

  . به روش استريل كار مي كند - الف
 گيره هاي روي چهارچوب ثابتاتور خارجي را دست كاري -ب

  .اين كار به عهده پزشك مي باشد. نمي كند
 دور پين ها را با اپليكاتور نوك پنبه اي آغشته به محلول ضد -پ

تميز ) مثل نرمال سالين ( عفوني كننده يا شست و شو دهنده 
  .كند مي
تور پزشك از پماد آنتي باكتريال و پوشاندن  با توجه به دس-ت

  .دور پين با يك اليه گاز استريل استفاده مي كند
 . در صورت ترشح زياد از پد استريل استفاده مي كند-ث

      

پوست اطراف پين را از نظر قرمزي، حساسيت، ترشح، تورم و   11
 . وجود گرما چك مي كند

      

تواند نشانه عفونت باشد چك درجه حرارت بدن بيمار را كه مي   12
 .مي كند

      

13  
به بيمار مراقبت از ثابتاتور خارجي و توجه به عوارض ناشي از 

آموزش مي دهد تا در صورت مشاهده فوراً پرستار يا پزشك آن را 
 .را مطلع سازد

      

كليه ي اقدامات انجام شده و مشاهدات خود را ثبت و گزارش   14
 .كند مي

      

  : اليزاروف دارند موارد زير را انجام مي دهدIlizarov )(ي كه ثابتاتور خارجيبراي بيماران

 ساعت پيچ هاي اطراف ثابتاتور را به اندازه ي يك چهارم 4 -6هر   15
  . در جهت عقربه هاي ساعت مي چرخاند ) mm  1يعني ( دور 

      

به بيمار در مورد چرخاندن پيچ ها آموزش مي دهد و اطمينان   16
  . مي كند كه فرآيند را با توجه به پروتكل ياد گرفته استحاصل

      

به او اطمينان مي دهد كه كمك در مراقبت از خود جهت موفقيت   17
  .اين شيوه ي درماني ضروري است

      

18  
 Ilizarov غير استروئيدي اطراف   پمادهاي ضد التهاب مصرفاز

دليل از بين سبب تأخير در تشكيل استخوان به ( خودداري مي كند 
  ).رفتن التهاب مورد نياز جهت تشكيل كالوس اوليه مي شود
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                          شيفت:                                      نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

   )Internal fixation( مراقبت بعد از اعمال جراحي : عاليتنوع ف
 كردن ثابتجا اندازي باز و  ( ORIF كردن داخلي تحت عنوان جااندازي به روش جراحي يا ثابت: مقدمه

 و غيره در محل screw – Nail – plateنياز به استفاده از وسايل فلزي مثل ( داخلي معروف است 
  ).شكستگي مي باشد

    :اهداف
  . براي درمان انواع شكستگي ها به كار مي رود-1
  . امكان جوش خوردن سريع و بهتر بدون جابه جايي استخوان ها را فراهم مي آورد- 2
  . امكان حركت و راه رفتن زودتر را فراهم مي آورد-3
  . از طول مدت بستري شدن در بيمارستان مي كاهد-4

  :مورد نيازوسايل 
 عصا يا واكر – تشك مواج –) Trapeze(  دستگيره باالي تخت –كن يا ناركوتيك  مس–كيف يا كيسه ي يخ 

   جوراب هاي االستيكي–) بالش سه گوش در جراحي هيپ  ( abductor بالش – بالش –
   سال در بخش هاي ارتوپدي10 بهيار با سابقه باالي –پرستار : عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

       .جهت كاهش ترس بيمار روش جراحي را به وي توضيح مي دهد  1

2  

كه از وي در كمك براي مراقبت بعد از عمل دارد را انتظاراتي 
 و  Active توضيح مي دهد مثل تنفس هاي عميق، ورزش هاي 

passive در تخت، پوزيشن هاي خاص، نحوه و زمان پايين آمدن 
  .رستار و پزشك را مطلع سازداز تخت و وجود درد كه بايد حتماً پ

      

 ساعت 2 -4 عاليم حياتي بيمار را ابتدا ORIFبعد از انجام اعمال   3
  . ساعت كنترل مي كند4 -8 ساعت، سپس هر 24يك بار به مدت 

      

4  
عضو عمل شده را از نظر رنگ، حركت، حساسيت، دامنه ي حركت 

و با  مويرگي و نبض ها كنترل  مجددمفاصل، تورم و پرشدگي
  .سمت سالم مقايسه مي كند

      

دستور پزشك كيسه ي يخ را جهت كاهش تورم، درد و طبق   5
 .خونريزي در محل جراحي قرار مي دهد
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6  
مسكن يا مخدر دستور داده شده را قبل از حركت دادن بيمار، قبل 

استفاده از (  شدن استفاده مي كند 1OOBاز شروع ورزش و
  ).درد و آسايش بيمار مي شودمسكن يا مخدر سبب كاهش 

      

7  

بيمار را از نظر وجود دردي كه با مسكن التيام نمي يابد و از نظر 
. احساس سوزش، كرختي و بي حسي و كبودي عضو چك مي كند

وجود اين عاليم مي تواند دال بر عفونت يا آسيب به جريان خون 
 .موضع يا عضو باشد

      

تال يا جراحي شده را باال نگه با كمك يك يا دو بالش اندام مب  8
  ).باال نگه داشتن عضو از تورم و پر خوني آن مي كاهد( دارد  مي

      

پانسمان محل عمل را از نظر وجود ترشح زياد يا خونريزي چك   9
 .مي كند

      

محل انسزيون جراحي را از نظر عاليم عفونت مثل اريتم، ترشح،   10
 .تورم يا درد غير معمول چك مي كند

      

11  

به بيمار در انجام ورزش هاي پاسيو و اكتيو در تخت آموزش 
انجام حركات مناسب ورزشي در (دهد و به وي كمك مي كند  مي

تخت سبب حفظ و بهبود دامنه حركت مفاصل، بهبود جريان خون، 
  ).حفظ تون عضالت و حفظ عملكرد مفاصل مي شود 

      

12  
دن از تخت به كمك پائين آمر تغيير وضعيت در تخت، به بيما

 و راه رفتن به كمك Trapazeمانكي بار و دستگيره باالي تخت 
 . عصا يا واكر را طبق دستور آموزش مي دهد

      

13  

به بيمار قبل از ترخيص نحوه ي مراقبت از محل جراحي، توجه به 
عاليم عفونت محل عمل، چگونگي راه رفتن به كمك وسايلي مثل 

اسب و نحوه ي مصرف داروها را عصا و واكر، ورزش هاي من
 . آموزش مي دهد

      

       .كليه اقدامات و مشاهدات خود را ثبت و گزارش مي كند  14

  
  
  
  
  
  

                                           
1 - OOB = out of Bod 
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                                                                شيفت:نام بخش
  :ضاء و مهر نظام پرستاري ارزشيابام:                                                                نام عامل انجام كار

 )تحتاني، فوقاني ( مراقبت پرستاري پس از آمپوتاسيون اندام ها : نوع فعاليت

    :اهداف
  ترميم زخم هاي ناشي از آمپوتاسيون-1

   فراهم نمودن استامپ غير حساس و سالم-2
   امكان استفاده به موقع از پروتز-3
   جلوگيري از عفونت-4
   راحتي و بهبود بيمار، تأمين آسايش-5
  و مراقبت از خود) قطع عضو(  كمك به سازگاري بيمار با شرايط جديد -6
   احساس استقالل و عدم نياز به كمك-7

  :مورد نيازوسايل 
و   مانكي بار– ساكشن - )ABP(  پد شكمي –پانسمان فشاري : براي مراقبت از استامپ بعد از جراحي  

شن يا ة كيس– باند يا سنجاق مخصوص ة سانتي متري قابل جذب، گير5/2 نوار –دستگيره باالي تخت 
تورنيكت در صورت –) متري سانتي10( باندكشي يا باند جمع كننده استامپ –) براي پاها(رول تروكانتر 
  .وجود خونريزي

 جوراب استامپ يا جوراب ورزشي –پد حاوي صابون ماليم يا الكل : براي مراقبت از استامپ و پروتز
   پماد يا كرم چرب كننده– دو عدد حوله – دو عدد پارچه قابل شست و شو –كشي 

   سال در بخش هاي ارتوپدي10 بهيار با سابقه باالي –پرستار : عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

قبل از عمل به بيمار در مورد آنچه كه منتظر اوست و انتظار دارد   1
 .توضيح مي دهداو كمك كند 

      

وضعيت سيستم هوشياري و تنفسي بيمار را بالفاصله بعد از عمل   2
 .چك مي كند

      

عاليم حياتي بيمار را با دقت كنترل و ثبت مي كند و مانيتورينگ   3
 .آن را ادامه مي دهد

      

4  IVانفوزيون بيمار را كنترل مي كند .        

ر را از نظر كار كردن وضعيت درن ها و سوندهاي متصل به بيما  5
 .چك مي كند

      

راحتي و آسايش و امنيت بيمار را با درست كردن بستر وي و   6
 .كشيدن ميله هاي كنار تخت برقرار مي كند

      



 ارتوپدي/ يازدهمفصل 

 
543 

       .كند درد وي را با تزريق مسكن طبق دستور جراح معالج كنترل مي  7

8  
د مقدار ترشح و خونريزي استامپ را به طور مرتب كنترل مي كن

زيرا جاذبه ي زمين سبب جمع شدن مقدار زيادي ترشحات و 
 . خون در استامپ يا عضو باقي مانده مي شود

      

در صورت افزايش ناگهاني ترشحات يا خونريزي استامپ هر چه   9
 .سريعتر جراح معالج را مطلع مي سازد

      

10  
اگر خونريزي از محل قطع عضو شدت بيشتري پيدا كرد عالوه بر 

ع فوري به جراح در محل خونريزي پانسمان فشاري قرار مي اطال
 .دهد

      

اگر پانسمان فشاري سبب كنترل خونريزي نشد از تورنيكت به   11
 .عنوان آخرين راه حل استفاده مي كند

      

       .هميشه يك تورنيكت مناسب را در دسترس قرار مي دهد  12

13  
خيس شده ناشي از در صورت نياز از پد شكمي در باالي ناحيه ي 

با اين كار يك محيط خشك جهت . خونريزي استفاده مي كند
 .جلوگيري از عفونت باكتريايي فراهم مي آورد

      

14  
هموواگ يا شيشه ي ساكشن را از نظر مقدار ترشحات خوني 
موجود در آن مورد توجه قرار مي دهد و مقدار آن را ثبت و 

 . گزارش مي كند

      

نده را جهت جلوگيري از كوتاه شدگي و چرخش به اندام باقي ما  15
 .بيرون در وضعيت آناتوميك در تخت قرار مي دهد

      

16  
اگر اندام فوقاني قطع شده است استامپ دست را طوري در كنار 

عيت اكستانسيون و شانه در بيمار قرار مي دهد كه آرنج در وض
  .بداكسيون باشدوضعيت ا

      

17  

شده است قسمت پائيني تخت را اگر اندام تحتاني قطع 
لوله شده ة شن  يا مالفة برد و يك كيس باال ميكمي 

)Trochanter roll (  در كنار و مقابل مفصل باالي قسمت آمپوته
  .شده و مفصل هيپ قرار مي دهد

      

زير استامپ بالش قرار نمي دهد زيرا ممكن است باعث جمع   18
  .ي مفصل ران در وضعيت فلكسيون شودشدگ

      

        .به بيمار در مورد خودداري از نشستن طوالني تأكيد مي كند  19

20  
 جهت جلوگيري از جمع است،اگر آمپوتاسيون پا زير مفصل زانو 

شدگي عضالت هامسترينگ و تاندون هاي زانو، اكستانسيون زانو 
  .را حفظ مي كند

      

21  

سيون پا، بيمار را در يك سطح سفت در بعد از هر نوع آمپوتا
 يا دمر بدون قرار دادن بالش زير شكم، هيپ، proneپوزيشن 

زانوها يا استامپ و نزديك كردن هر دو پا به يكديگر به مدت 
اين كار از فلكسيون، جمع . ساعت در روز قرار مي دهد4حداقل 
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بداكسيون هيپ جلوگيري مي كند و سبب كشيدگي شدگي و ا
  . فلكسور مي شودعضالت

22  
جهت ن دست، بيمار را براي انجام ورزش بعد از آمپوتاسيو

آماده و تشويق قسمت باقيمانده دست جلوگيري از جمع شدگي 
  .مي كند

      

23  

 Range of motionبه بيمار در انجام ورزش هاي ايزومتريك و 
= ROM هر دو شانه با توجه به دستور پزشك و توصيه هاي 
 و آموزش مي دهد، زيرا براي استفاده از  كردهاپ كمكفيزيوتر

  .پروتز يا اندام مصنوعي به هر دو شانه احتياج است

      

24  
بعد از آمپوتاسيون پا اگر مورد نياز باشد پشت سر بيمار قرار 

گيريد و در حالي كه او را با گرفتن از پشت يا دور كمر حمايت  مي
  .ي تشويق مي كندهاي تعادل مي مي كند به انجام ورزش

      

به بيمار در انجام ورزش هاي دستور داده شده  هر دو اندام عمل   25
  .شده و سالم جهت حفظ تون و قدرت عضالني آموزش مي دهد

      

26  

به بيماري كه آمپوتاسيون پا شده است تقويت عضالت اندام 
فوقاني، تنه و شكم بخصوص عضالت اكستانسور بازو و دپر 

زيرا اين عضالت نقش مهمي در (آموزش مي دهد سور شانه را 
  ).راه رفتن با چوب زير بغل بر عهده دارند

      

27  
به بيمار آموزش مي دهد از دستگيره باالي سرش براي تغيير 
وضعيت در بستر و تقويت عضالت دو سر بازو استفاده كند يا 

  .وزنه اي را در دست بگيرد و آرنج اش را خم و راست كند

      

راي تقويت عضالت سه سر بازو، به وي آموزش مي دهد در ب  28
  .حالت نشسته تمرين شنا انجام دهد

      

        .در انجام كليه ي تمرين ها ميزان قدرت و تحمل بيمار را ارزيابي مي كند  29

هنگام استفاده از صندلي چرخ دار، پروتز يا هر وسيله كمكي   30
  .حركت، ايمني بيمار را در نظر مي گيرد

      

31  
آن را با باندكشي  ) Stump( براي جمع كردن باقي مانده ي اندام 

 به شكل مخروطي در آمده و پروتز Stumpبانداژ مي كند  زيرا 
  . به خوبي با آن جفت شود

      

 بي  مانند ساير اعمال جراحي بيمار را از نظر عوارض جراحي،  32
  .هوشي و بي حركتي بررسي و كنترل مي كند

      

33  
ر صورت مشاهده عوارض بي حركتي در هركدام از دستگاه هاي د

پنوموني، بي اشتهايي، يبوست و احساس ادرار اقدامات نظير بدن 
  .پرستاري را انجام مي دهد

      

به وجود خونريزي شديد كه مي تواند ناشي از باز شدن يا شل شدن   34
  .بخيه ها باشد و يك عارضه خطرناك است توجه مي كند

      

       و مشاهده ترشحات زخم را به تناوب و طبق دستور انجام v.sكنترل   35



 ارتوپدي/ يازدهمفصل 

 
545 

  .مي دهد

و غيره ) بو، ترشح، رنگ، درد ( به عاليم عفونت محل آمپوتاسيون   36
  .توجه مي كند

      

بعد از بهبود براي جلوگيري از عفونت و زخم پوستي استامپ را   37
  . بار به آرامي شسته و خشك مي كند2حداقل روزي 

      

38  
 را بعد از بهبود از نظر وجود فشار، درماتيت و Stumpپوست 

تاول معاينه و قبل از بروز عوارض جدي به جراح اطالع داده و 
  .درمان مي كند

      

هنگام استفاده از پروتز، جوراب مناسب به استامپ مي پوشاند و   39
  .هر روز آن را تعويض و خشك مي كند

      

 مراقبت از استامپ و  زش هاي مراقبت از خود،قبل از ترخيص آمو  40
  .حفظ تعادل و ايمني را به بيمار و خانواده اش آموزش مي دهد

      

كليه ي اقدامات انجام شده و آموزش داده شده را در پرونده بيمار   41
  .ثبت مي كند
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 :                                                                             تاريخ:                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

   )T.H.R ) Totall Hip Replacementمراقبت پرستاري بعد از : نوع فعاليت
    :اهداف

   مراقبت از بيمار بعد از آرتروپالستي-1
  ت حركت طبيعي بعد از عمل جراحي كمك در حفظ قدر-2
   جلوگيري از عفونت بعد از عمل، فلبيت و عوارض ريوي-3
  حفظ دامنه حركتي مفصل جراحي شده و جلوگيري از جابه جايي و در رفتگي پروتز -4
   برگشت هر چه سريع تر بيمار به زندگي عادي قبل از جراحي-5

  :مورد نيازوسايل 
 جوراب االستيكي –splint abduction pillow  بالش سه گوش يا – trapazeمانكي بار يا دسته مثلثي يا  

 – عصا يا واكر – آب گرم – لوسيون پوستي – كيسه ي يخ – باند ضد حساسيت – پانسمان استريل –
  - تراكشن در صورت نياز – آنتي بيوتيك وريدي طبق دستور – هموواگ –مسكن طبق دستور 

   سال در بخش ارتوپدي10هيار با سابقه باالي  ب–پرستار : عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
       .بعد از انتقال بيمار به اتاق عمل تخت او را آماده مي كند  1

 سه گوش را براي كمك به وي در جابه جايي ةمانكي بار و دست  2
 .در تخت بعد از عمل وصل مي كند

      

       .را وصل مي كنددر صورت نياز تراكشن   3

 دقيقه يك بار و 30 عاليم حياتي را هر ،بعد از انتقال بيمار به بخش  4
 . ساعت يك بار كنترل و ثبت مي كند4 تا 2سپس هر 

      

 گزارش و هر چه سريعترهر گونه تغيير در عاليم حياتي را   5
  .گيري مي كند پي

      

       .بيمار را تشويق به تنفس عميق مي كند  6

7  
 ساعت يك بار تا 2رسي دو طرفه سيستم عصبي عروقي را هر بر
 ساعت بعدي انجام 48 ساعت يك بار در 4 ساعت و سپس هر 48

 .مي دهد

      

8  
 درجه حرارت، حركت انگشت  پاي جراحي شده را از نظر رنگ،

 و كنترل كننده نبض پدال  شست، حس، تورم و پرشدگي مويرگي،
 . با پاي سالم مقايسه مي كند

      

در صورت دستور پزشك جوراب االستيكي را به بيمار مي پوشاند   9
 ساعت يك بار آن را از پاي بيمار خارج كرده و پا را از 8و هر 
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 .پوشاند  به بيمار ميدوبارهنظر وجود زخم فشاري بررسي و 
       .طبق دستور پزشك از مسكن استفاده مي كند  10

 ساعت بعد از 48ا تزريق و تا آنتي بيوتيك وريدي ر،طبق دستور  11
 .عمل ادامه مي دهد

      

       .كند گوالنت براي بيمار استفاده ميآداروي آنتي كواز طبق دستور   12

به عاليم فلبيت و خونريزي نظير گرما، تورم، حساسيت و عالمت   13
Homan مثبت توجه مي كند .  

      

       .كند يگيري مي و جواب آن را پهدا را انجام دPTT و PTآزمايشات   14

15  
كند   پانسمان محل عمل را از نظر ترشح و خونريزي كنترل مي

 عفونت يا خونريزي ةترشح خوني و بد بو يا زياد مي تواند نشان(
 ).محل عمل باشد

      

        .مقدار جذب و دفع بيمار را به دقت كنترل و ثبت مي كند  16

لوگيري از تورم، طبق دستور از كيسه ي يخ در محل عمل براي ج  17
  . درد و كنترل خونريزي استفاده مي كند

      

18  
 درجه به هر دو سمت 45 ساعت يك بار بيمار را با زاويه ي 2هر 

مراقب جا به (مي چرخاند و از راحتي وي اطمينان حاصل مي كند 
  ). استabductorجا نشدن بالش 

      

 باالي تخت به بيمار جهت جابه جايي در تخت به كمك دستگيره ي  19
  . ساعت يك بار تكرار مي كند2اين عمل را هر . كمك مي كند

      

20  
به بيمار در مورد منقبض كردن عضله و انجام تمرينات غير فعال 
در تخت جهت قوي كردن عضالت هر دو پا طبق دستور 

  .فيزيوتراپ آموزش مي دهد

      

21  
 شده را در هر شرايطي در تمام طول مراقبت بعد از عمل پاي عمل

اين كار سبب حفظ سر فمور . بداكسيون قرار مي دهدادر وضعيت 
  .كند در حفره ي استابلوم شده و از در رفتگي مفصل جلوگيري مي

      

براي حفظ اين وضعيت بالش سه گوش را در وسط پاهاي بيمار   22
  .قرار مي دهد

      

درجه  60 يا  45در صورت تمايل بيمار باالي تخت را در زاويه ي   23
  .طبق دستور قرار مي دهد

      

باالي تخت بيمار را بيشتر از نيم ساعت در اين زاويه قرار   24
  .دهد نمي

      

قبل از پايين آمدن از تخت، به بيمار طبق دستور مسكن تزريق   25
  .كند مي

      

        .بيمار را تشويق به پايين آمدن از تخت و راه رفتن مي كند  26
        .كند ا، واكر را به بيمار آموزش و آن را تكرار ميراه رفتن با عصا ي  27

 درجه 90هرگز مفصل ران را بيش از كه به بيمار آموزش مي دهد   28
  .خم نكند
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29  

 درجه به مفصل، هنگام نشاندن بيمار براي 90از دادن زاويه ي 
براي اين . تغذيه يا لگن گرفتن و در هر شرايطي خودداري مي كند

 ارتوپدي يا صندلي چرخدار خوابيده استفاده كار از صندلي
  . كند مي

      

30  

 :به بيمار آموزش مي دهد بعد از ترخيص، موارد زير را رعايت كند
بداكسيون پا را حفظ كند و در وضعيت طاق باز يا به وضعيت ا

بدون . هميشه يك عدد بالش بين پاهايش قرار دهد. پهلو بخوابد
هرگز پاهايش را روي . نخوابدنظر پزشك روي پاي جراحي شده 

هنگام پوشيدن جوراب يا كفش كمرش را خم نكند . يكديگر نيندازد
  . ماه بعد از عمل رعايت كند4و اين موارد را تا 

      

31  

به وي آموزش مي دهد در صورت مشاهده عاليم زير هر چه 
افزايش درد و : سريع تر پرستار يا پزشك معالج را مطلع سازد

كتي در پاي جراحي شده، درد كشاله ران، كوتاه تورم و بي حر
شدن يا چرخش غير طبيعي پا به داخل يا خارج، احساس ضربه 
  .ناگهاني در مفصل ران كه همگي عاليم در رفتگي پروتزمي باشند

      

موارد آموزش داد شده، يافته و مشاهدات و اقدامات خود را ثبت   32
  .مي كند
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 :                                                             تاريخ:                                   آموزشي درماني يا بيمارستاننام مركز

                               :                                    شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

 Total knee Replacement T.K.Rفرآيند مراقبت از بيمار : نوع فعاليت

   :اهداف
  بيمار بعد از عمل مراقبت از -1
   حفظ دامنه حركتي مفصل عمل شده-2
   كمك در برگشت به زندگي عادي-3
   جلوگيري از عفونت و عوارض بعد از عمل-4
   فراهم نمودن آسايش بيمار -5

  :مورد نيازوسايل 
 – كيسه ي يخ - پانسمان استريل– جوراب االستيكي – Knee Immobilizer -مانكي بارو دسته مثلثي 

  . آنتي بيوتيك– هموواگ – مسكن – عصا يا واكر –ن پوستي لوسيو
   سال در بخش ارتوپدي10 بهيار باالي –پرستار : عامل انجام كار

  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

قبل از عمل به بيمار در مورد روش مراقبت و چگونگي همكاري   1
 .بيمار در اين مراقبت ها توضيح مي دهد

      

 عاليم حياتي بيمار را كنترل و ثبت به طور مرتبز انجام عمل بعد ا  2
  .مي كند

      

وضعيت عصبي، عروقي و پرشدگي مويرگي را كنترل و ثبت   3
  .كند مي

      

       .محل عمل را از نظر خونريزي كنترل مي كند  4
       .محل عمل را از نظر وجود ترشح عفوني كنترل مي كند  5

 روز بعد از 2به بيمار در مورد دريافت آنتي بيوتيك وريدي تا   6
 .عمل آگاهي مي دهد

      

روش هاي دارويي و غير دارويي تسكين درد را طبق دستور به   7
 .كار مي برد

      

در مورد ورزش پاي عمل شده و استفاده از بي حركت كننده ي   8
 .زانو به بيمار آموزش مي دهد

      

نسمان فشاري روي زانو را حفظ مي كند يا آن را بعد از عمل، پا  9
 .مجدداً پانسمان فشاري مي كند

      

       .براي كنترل خونريزي يا ادم، كيسه ي يخ روي زانو قرار مي دهد  10
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       .هموواگ را از نظر وجود خونريزي و مقدار آن كنترل و ثبت مي كند  11
       .ش مي كندافزايش يا كاهش ناگهاني ترشحات خوني را گزار  12

13  

دامنه ي حركت زانو را با توجه به دستور پزشك شروع و ثبت 
 درجه 50 درجه اكستانسيون و 10در  ابتدا معموالً (كند  مي

فلكسيون داده مي شود و به تدريج دامنه حركت مقدار 
 درجه 90و مقدار فلكسيون به ) صفر(اكستانسيون به حد كامل  

 ).مي رسد

      

14  
ص به بيمار در مورد نحوه ي حركت، باال نگه داشتن هنگام ترخي

زانو هنگام نشستن يا تحمل وزن روي پاي جراحي شده طبق 
 .دستور پزشك آموزش مي دهد

      

ي اقدامات انجام شده براي بيمار و نتايج به دست آمده را ثبت  كليه  15
 .مي كند
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 :                                                                                       تاريخ:        نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  كشيدن پين سطحي: نوع فعاليت
    :اهداف

   بعد از عمل جراحيPin خارج نمودن -1
   فراهم نمودن آسايش بيمار-2
  ت به زندگي عادي كمك به بيمار در برگش-3

  :مورد نيازوسايل 
در (   سيم چين - پنبه استريل – گاز استريل – رسيور – پنس – پنست – گلي پات –ست پانسمان  

 pinبراي بريدن قسمت خارجي پين در عمل جراحي (  واكيل يا پين بر –)  كوچك باشد pinصورتي كه 

and plaster(   - آچار و دريل   ) محلول بتادين –) داخل استخوان براي خروج پين از -   
   سال در بخش ارتوپدي10 بهيار با سابقه باالي –پرستار : عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

       .روش كار  را به بيمار توضيح مي دهد  1
       .وسايل را آماده و به اتاق كار يا پانسمان منتقل مي كند  2
      .بيمار را با بتادين به خوبي تميز مي كند) پوست ( محل خروج پين   3
        .با سيم چين پين را كشيده و از پوست بيمار خارج مي كند  4

 قسمت خارجي پين را pin and plasterدر صورت عمل جراحي   5
  .قبل از خارج كردن آن با سيم چين يا پين بر مي برد

      

ه كمك آچار و دريل پين  داخل استخوان باشد بpinدر صورتي كه   6
  .را از داخل استخوان بيرون مي كشد

      

براي جلوگيري از خونريزي و عفونت، در محل خروج پين   7
 .پانسمان فشاري قرار مي دهد

      

نحوه ي تعويض پانسمان بعدي و زمان آن را به بيمار آموزش   8
 .مي دهد

      

       .اقدامات انجام شده را ثبت مي كند  9
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 :                                                             تاريخ:                                  مركز آموزشي درماني يا بيمارستاننام 

                                   :                                شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

 كمك به جراح در خارج كردن پين داخلي يا عمقي: نوع فعاليت

    :اهداف
  مار تسريع بهبود بي-1
   كمك به آسايش وي-2
   برگشت هر چه سريع تر بيمار به زندگي عادي-3

  :مورد نيازوسايل 
 – شان پرفوره – گاز و پنبه  استريل – رسيور – گلي پات – قيچي - سوزن گير– پنست –پنس  :ست بخيه 

   محلول بتادين– نخ بخيه – دستكش استريل – سرنگ - %2 آمپول زايلوكائين –تيغ بيستوري 
   سال10 بهيار با سابقه باالي –پرستار : عامل انجام كار

  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
       .فرآيند انجام كار را به بيمار توضيح مي دهد  1
       .وسايل مورد نياز را آماده مي كند  2

ي راديولوژي را به اتاق كار يا پانسمان آورده و روي  كليشه  3
 .دهدنگاتوسكوپ قرار مي 

      

       .دست ها را شسته و محيط استريل را فراهم مي كند  4
       .شويد  و محل مورد نظر را با بتادين ميست بخيه را باز كرده  5

و طبق دستور جراح آماده و آمپول زايلوكائين را به مقدار مورد نياز   6
 .دهد تا بي حسي موضعي انجام شود ميبه وي 

      

ش استريل روي دسته آن سوار و به دست تيغ بيستوري را به رو  7
 ).انسزيون توسط جراح داده مي شود(جراح مي دهد 

      

       .دهد  پنس و پنست را به جراح مي،جهت رديابي محل پين داخلي  8
        .سپس سيم چين را جهت خروج پين به دست جراح مي دهد  9
       . محل را مي شويد،پس از خروج پين  10
       . را به روش استريل به جراح مي دهدوسايل بخيه زدن  11
       .پس از انجام بخيه توسط جراح محل را پانسمان مي كند  12
       .نسخه آنتي بيوتيك خوراكي را به بيمار مي دهد  13

ض پانسمان و كشيدن بخيه توضيح به بيمار در مورد زمان تعوي  14
 .دهد مي

      

       .ت مي كنداقدامات انجام شده و نتايج حاصله را ثب  15
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

                                                     :              شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

 كمك درآسپيراسيون زانو: نوع فعاليت

    :اهداف
  مع شده در زانوكمك در خروج مايع ج-1
  كاهش عفونت-2
   بهبود درد و تورم زانوي بيمار-3
   كمك در تسريع بهبود بيمار-4
   فراهم كردن آسايش و راحتي بيمار-5

  :مورد نيازوسايل 
   بتادين – cc 20 سرنگ – آنژيوكت خاكستري يا سبز – دستكش استريل –ست پانسمان 

   سال10ي  بهيار با سابقه باال–پرستار : عامل انجام كار
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

       .روش كار را به بيمار توضيح مي دهد  1
       .وسايل را آماده مي كند  2
       .دست ها را مي شويد  3
       .دستكش استريل مي پوشد  4
       .محل مورد نظر را با بتادين ضد عفوني و پرپ مي كند  5
       .كندشان پرفوره را در موضع پهن مي   6

آنژيوكت خاكستري يا سبز را طبق دستور جراح به روش استريل   7
 .باز و به دست وي مي دهد

      

سرنگ استريل را در اختيار جراح قرار مي دهد تا از محل ورود   8
 .آنژيوكت به جمع آوري مايع بين مفصلي بپردازد

      

       .مايع جمع آوري شده را داخل لوله آزمايش مي ريزد  9
       .مشخصات نمونه را ثبت كرده و آن را به آزمايشگاه مي فرستد  10
       .دهد  پانسمان فشاري انجام مي،محل آسپيراسيونروي   11

12  

به بيمار در مورد پي گيري جواب كشت از مايع، قبل از مراجعه 
بعدي به بيمارستان و نحوه  و زمان تعويض پانسمان و عاليم 

اجعه به پزشك دارند را آموزش هشدار دهنده كه نياز به مر
  .دهد مي

      

       .اقدامات انجام شده و نتايج حاصله را ثبت مي كند  13
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                                                شيفت:                نام بخش
  :رستاري ارزشيابامضاء و مهر نظام پ:                                                                نام عامل انجام كار

 كمك در تخليه آبسه توسط جراح: نوع فعاليت

    :اهداف
   كمك به آسايش بيمار-1
   تسريع بهبودي-2
   جلوگيري از عفونت-3

  :مورد نيازوسايل 
 – آنژيوكت سبز يا خاكستري – 50ccيا  20cc سرنگ – شان پرفوره – دستكش استريل –ست پانسمان 

  سرم فيزيولوژي+ بتادين 
   سال در بخش ارتوپدي10 بهيار با سابقه باالي –پرستار : نجام كارعامل ا

  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
       .وسايل را آماده مي كند  1
       .نحوه ي انجام كار را به بيمار توضيح مي دهد  2
       .دست ها را شسته و دستكش استريل مي پوشد  3

و شو داده و ضد عفوني محل مورد نظر را با بتادين شست   4
 .كند مي

      

       .شان پرفوره را پهن مي كند  5

سرنگ يا آنژيوكت را طبق دستور پزشك جهت خارج نمودن   6
 .ترشحات داخل آبسه به دست جراح مي دهد

      

ترشحات خارج شده را داخل لوله آزمايش براي انجام كشت جمع   7
 . آوري مي كند

      

       .آن را به آزمايشگاه منتقل مي كندمشخصات نمونه را ثبت و   8
       .محل آبسه را با پانسمان فشاري پانسمان مي كند  9

نسخه آنتي بيوتيك خوراكي را به بيمار داده ودر مورد مصرف   10
 .آن به وي آموزش مي دهد

      

11  
به بيمار در مورد زمان و نحوه تعويض پانسمان و پي گيري 

عدي به درمانگاه و عاليم هشدار جواب آزمايش قبل از مراجعه ب
 .دهنده كه نياز به مراجعه به پزشك دارند را آموزش مي دهد

      

       .اقدامات انجام شده و نتايج حاصله را ثبت مي كند  12
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                         :                                     تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                               :                                 نام عامل انجام كار

كمك به تزريق (مچ دست توسط جراح   شانه،  تزريق كورتون در ناحيه ي آرنج، كمك در: نوع فعاليت
 )داخل مفصلي

   كمك به كاهش درد بيمار:هدف
  : مورد نيازوسايل 

 دستكش – آمپول كورتون – آب مقطر -  % 2ين  آمپول زايلوكائ– سرنگ –) براي شانه ( آنژيوكت 
   - محلول بتادين – ست پانسمان –استريل 

    كار در بخش اورتوپدي سال10 بهيار با سابقه باالي –پرستار : عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
       .وسايل را آماده و به اتاق كار يا پانسمان مي برد  1
       .نجام كار را به بيمار توضيح مي دهدفرآيند ا  2
       . دست ها را مي شويد  3
       .دستكش استريل مي پوشد  4
        .محل تزريق را با بتادين پرپ مي كند  5

6  
آمپول كورتون را همراه آمپول زايلوكائين و آب مقطر در يك 

  تزريق در ناحيه ي آرنج،( سرنگ كشيده به دست جراح مي دهد 
 ).چ دست توسط جراح انجام مي شودشانه يا م

      

       .محل تزريق را پانسمان مي كند  7
       . ساعت درد خواهد داشت24به بيمار آگاهي مي دهد كه تا   8
       .نسخه مسكن معمولي را به وي مي دهد  9

به بيمار در مورد برداشتن پانسمان محل تزريق در فرداي روز   10
 . مي دهدتزريق و امكان حمام كردن آموزش

      

       .اقدامات انجام شده و نتايج حاصله را ثبت مي كند  11
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                           شيفت:                                     نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

 فرآيند كشيدن بخيه: فعاليتنوع 

    :اهداف
   تأمين آسايش و آرامش بيمار-1
   كمك در تسريع بهبودي-2
   جلوگيري از عفونت محل زخم-3

  :مورد نيازوسايل 
 محلول –باندكشي - ويبريل – جفت 2 دستكش استريل – دسته بيستوري – تيغ بيستوري –ست پانسمان 

  جهت بيستوري  ) Safety box(  جعبه ايمني –ف  ظرف مخصوص جمع آوري وسايل كثي–بتادين 
   سال10 بهيار با سابقه باالي –پرستار : عامل انجام كار

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
       .وسايل را آماده مي كند  1
       .نحوه ي انجام كار را به بيمار توضيح مي دهد  2
       .محيط خلوت براي بيمار فراهم مي آورد  3
       .  دست ها را مي شويد  4
        .دستكش استريل مي پوشد  5
        .پانسمان قبلي را برمي دارد  6
       .پانسمان آلوده را در محل مخصوص مي اندازد  7
       .مجدداً دستكش استريل مي پوشد  8
       .محل بخيه را با بتادين ضد عفوني مي كند  9

 Far and near – Sub Cutaneousبخيه ها را با توجه به نوع آن   10
- Continous- Simpleمي كشد و شمارش مي كند .  

      

بخيه را در چند مرحله مي كشد و زخم را از نظر وجود ترشح يا   11
 .باز شدن بخيه ها كنترل مي كند

      

12  
 مشاهده …محل بخيه ها را از نظر وجود بو، التهاب و قرمزي و 

جراح معالج اطالع كند و در صورت مشاهده اين عاليم به  مي
اين عاليم مي تواند نشانه ي عفونت باشد و نياز به درمان و (دهد مي

 ).عدم كشيدن بخيه ها دارد 

      

        .بيستوري را با استفاده از پنس داخل جعبه ايمني مي اندازد  13
       .بعد از كشيدن بخيه محل را پانسمان مي كند  14
       .اقدامات انجام شده را ثبت مي كند  15

به بيمار در مورد تعويض مجدد پانسمان در صورت نياز ، زمان و   16
 .آموزش مي دهدرا نحوه ي مراجعه 
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                                                       شيفت:         نام بخش
  : نظام پرستاري ارزشيابامضاء و مهر:                                                                نام عامل انجام كار

  )دكمه+ سيم ( )pullout wireپانسمان ( پانسمان و كشيدن بخيه ترميم تاندون : نوع فعاليت
  .دده  تاندون را به استخوان پيوند مياين پانسمان و بخيه

    :اهداف
   كمك در بهبود بيمار-1
   تأمين آسايش و راحتي بيمار-2
   كمك به برگشت به زندگي عادي-3

  :مورد نياز وسايل
   محلول بتادين– دستكش استريل – قيچي استريل –تيغ بيستوري  

   سال10 بهيار با سابقه باالي –پرستار : عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
       .وسايل را آماده مي كند و به اتاق كار يا پانسمان مي برد  1
       .يح مي دهدفرآيند و پروسيجر را به بيمار توض  2
       .محيط خلوت فراهم مي كند  3
       .دست ها را مي شويد  4
        .دستكش استريل مي پوشد  5
       .دهد ميپوست بيمار را با بتادين شست و شو   6
       .با قيچي استريل يا تيغ بيستوري سر بخيه سيمي را مي چيند  7
       .دكمه را با پنس آزاد مي كند  8

 بافت با كشيدن به وسيله پنس يا پنست خارج سيم را از داخل  9
  ). باريك است wireبخيه يك (كند مي

      

       .بعد از كشيدن بخيه محل را پانسمان مي كند  10

محل را از نظر وجود ترشح، التهاب و قرمزي مورد مشاهده قرار   11
 .داده و هر چيز غير طبيعي را گزارش و ثبت مي كند

      

يمار را براي رفتن به فيزيوتراپي يا كار طبق دستور پزشك ب  12
 .درماني راهنمايي مي كند

      

به بيمار در مورد زمان تعويض پانسمان و مراجعه بعدي آموزش   13
 .مي دهد
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                     :                                         تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                           :                                     نام عامل انجام كار

   ارتوپدي ICU در ASF و PSFمراقبت بعد از عمل : نوع فعاليت
    :اهداف

   كمك در ارتقاء سالمتي بيمار-1
   كمك در تأمين آسايش و راحتي بيمار-2
   كمك به برگشت هر چه سريع تر بيمار به زندگي عادي و استقالل-3

  :مورد نيازيل وسا
 – چارت جذب و دفع– چارت عاليم حياتي – اكسيژن – ساكشن – Bed side مانيتور –پالس اكسي متر 

   مالفه –ICU تخت – برانكارد –  فرم معيار گالسكو – دستكش استريل –ست پانسمان 
  ICUپرستار دوره ديده : عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

  ICUه تحويل گرفتن بيمار از ريكاوري و انتقال به مرحل

، عاليم حياتي، موضع )معيار گالسكو(بيمار را از نظر هوشياري  1
  .كنترل و نيازها را ثبت مي كند) …درن ها و(عمل، اتصاالت

      

       .پرونده بيمار را چك مي كند  2
3  Ivlineبيمار و مقدار سرم و نوع آن را كنترل مي كند .        

4  
و حركت ترشحات  را از نظر داشتن AsF ، Chest Tubeدر عمل 

 ساير درن ها مثل ، روي سينه بيمار كنترل مي كند،محكم بودن
  .هموواگ را نيز كنترل مي كند

      

يا سوختگي با كوتر نظر وجود زخم تمامي سطح بدن بيمار را از   5
  .كنترل و ثبت مي كند

      

ا از نظر احتمال خونريزي كنترل ناحيه عمل و پانسمان روي آن ر  6
 .مي كند

      

حس ، حركت و جريان خون اندام هاي فوقاني و تحتاني را كنتـرل                7
 .مي كند

      

بيمار را به آرامي و به كمك پرستار ريكاوري از برانكارد   8
  . منتقل مي كندICU ريكاوري به تخت 

      

       .در طول مسير از بيمار در تخت محافظت مي كند  9
        . منتقل مي كندICUبيمار را به يك واحد مناسب در   10
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 به مانيتور كنار تخت و مانيتور Chest leadبيمار را به كمك   11
  .مركزي متصل مي كند

      

 اطمينان حاصل مي كند و قطرات سرم را IVlineاز باز بودن   12
  .تنظيم مي كند

      

خون باقي مانده را در صورت ترانسفوزيون خون، باز بودن مسير و   13
 . مي كندكنترل

      

14  
 را در پايين تخت و در محل مناسب ASF ، Chest tubeدر عمل 

 و وجود حركت ترشحاتاز نظر و ( قرار داده و ثابت مي كند
  ).مي كندكنترل ترشح خوني 

      

15  

اين كار را طبق دستور . عاليم حياتي بيمار را كنترل و ثبت مي كند
كنترل وضعيت (  ساعت ادامه مي دهد 24مدت هر نيم ساعت به 

خصوص از نظر الگوي تنفسي و وجود ديسترس بسيار ه تنفس، ب
 ). مهم است

      

بيمار را جهت بررسي اشباع اكسيژني به پالس اكسي متر وصل   16
  .مي كند

      

        .كند ناحيه ي پانسمان را از نظر خونريزي كنترل و ثبت  مي  17

ان خون اندام هاي فوقاني و تحتاني را كنترل حس ، حركت و جري  18
  .و ثبت مي كند

      

در صورت نياز بيمار يا طبق دستور اكسيژن تراپي با ماسك را   19
  .شروع مي كند

      

 بالفاصله بعد v.sاز استقرار مناسب بيمار در تخت و ثابت شدن   20
  .از انتقال، اطمينان حاصل مي كند

      

ات بعد از عمل را چك و در كارت و پرونده بيمار و دستور  21
  .كاردكس وارد مي كند

      

گزارش پرستار ريكاوري را براي موارد خاص بررسي و در   22
  .صورت نياز پي گيري مي كند

      

 را در خواست و انجام و جواب آن را پي گيري ICUآزمايشات   23
  .مي كند

      

 طبق دستور بيمار را از نظر وجود درد بررسي و در صورت نياز  24
  .مسكن تزريق مي كند

      

        . نگه مي داردCBR و NPO ساعت بعد از عمل 24 – 48بيمار را   25

فيزيوتراپي قفسه سينه را طبق دستور پزشك و راهنمايي فيزيوتراپ   26
  .انجام مي دهد
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        .  و هموواگ را كنترل مي كندchest butlleميزان ترشحات درن و   27
        .  كاهش ناگهاني ترشحات را گزارش مي كندافزايش يا  28
        .  و هموواگ كمك مي كندchest tubeبه جراح در خروج   29

طبق دستور، پانسمان محل عمل را انجام مي دهد و وضعيت زخم   30
  . را گزارش مي كند

      

بيمار را از نظر عفونت بعد از عمل و داشتن ترشحات محل عمل   31
  .چك مي كند

      

 را به طور مرتب تعويض PSFباند پنبه اي اسپلينت پشتي بيمار   32
  . مي كند

      

بيمار را جهت جلوگيري از زخم فشاري تا حد امكان تغيير   33
  .وضعيت داده و مراقبت پوستي مورد نياز را انجام مي دهد

      

و داده  انجام به طور مرتبدر صورت نياز، ساكشن ترشحات را   34
  . را كنترل و ثبت مي كندوضعيت تنفس بيمار

      

به بيمار در مورد كمك و همكاري در مراقبت از خود آموزش   35
  .دهد مي

      

كليه ي اقدامات پرستاري انجام شده و نتايج به دست آمده را   36
  .گزارش و ثبت مي كند
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 :                                                                      تاريخ:                         نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  )با كشش (   درست كردن تخت ارتوپدي :نوع فعاليت
   :اهداف

   حفظ بهداشت شخصي بيمار ـ 1
   ـ  جلوگيري از گسيختگي پوست در اثر چروك يا خيس بودن ملحفه2
  ـ  تأمين آسايش بيمار 3

  :مورد نيازوسايل 
   دروشيت و شيت پالستيكي در صورت نياز– روبالشي –ملحفه به تعداد مورد نياز 

  كمك بهيار   بهيار، پرستار،: عامل انجام كار
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

        . دست هايش را مي شويد  1
       .در صورت لزوم دستكش مي پوشد  2

هاي تميز را بر بالين بيمار برده و به منظور استفاده به طور  ملحفه  3
 . مرتب  روي صندلي قرار مي دهد

      

 پس از حفظ خلوت بيمار  در مورد انجام كار به بيمار توضيح داده،  4
 . كند و خروج وسايل غيرضروري از اطراف بيمار كار را شروع مي

      

       .ي آوردنرده هاي كنار تخت را پايين م  5
       .در جهت مخالف همكار خود در بالين بيمار مي ايستد  6

7  
به آرامي تشك را به سمت باالي تخت مي كشد،  از حركات 

تواند در تراكشن  ناگهاني  پرهيز مي كند  چرا كه اين حركات مي
 .تداخل كرده و آسايش بيمار را به هم بزند

      

       .بالش را از روي تخت برمي دارد  8

9  
هاي تشك آزاد كرده و به سمت سر  قسمت باالي ملحفه را از كناره

سپس رو بالشي كثيف را خارج كرده و آن را با . بيمار لوله مي كند
 .رو بالشي تميز جايگزين مي كند

      

را  يك ملحفه تميز را در عرض تخت در قسمت باال پهن كرده و آن  10
 . ثابت مي كند

      

11  

 باالي سر قسمت سر و  د با گرفتن دستگيرةاز بيمار مي خواه
 با كمك همكار خود ملحفه زيرانداز اوشانه هاي خود را بلند كند و 

هاي لوله شده  ها رد كرده و تا كنار ملحفه  را از زير سر و شانه
 را در  از مالفه)  متر  سانتي30(  اينچ 12حداقل . كثيف مي كشد

 .ها را تا مي زند رهقسمت باالي تشك تو مي گذارد سپس كنا
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12  
از بيمار مي خواهد با استفاده از دستگيره باالي سر باسن خود را 

با هماهنگي همكار خود هم زمان با يك حركت ملحفه را از . بلند كند
 .زير بيمار رد كرده به سمت پايين پا مي آورد

      

   ملحفه كثيف را هم با دقت و زمان با كشيدن ملحفه تميز، هم  13
 .سريع لوله كرده و پايين مي آورد

      

. به بيمار مي گويد مي تواند دستگيره را رها كرده و استراحت كند  14
 . درهمان حال بالش تميز را زير سر بيمار مي گذارد

      

15  

  زير اندام انتهايي بالشي وجود دارد آنرا بر،اگر پايين تخت
به آرامي از زير بالش اگر اين كار ممنوعيت دارد ملحفه را . دارد مي

در همين حال همكارش با باال نگه داشتن بالش پاي . پايين مي كشد
 .كند ميبيمار را حمايت 

      

        . ملحفه هاي كثيف را در كيسه بين يا رو بالش كثيف مي اندازد  16
        . قسمت انتهايي ملحفه را به سمت زير تشك تا مي زند  17

18  
 ثابت شدن ملحفه  در حين كار از  كمبراي اطمينان از صاف و مح

باالي سر باسن خود را بيمار مي خواهد كه با استفاده از دستگيرة 
  .ملحفه را كشيده و صاف مي كندي  و وبلند كند

      

در صورت نياز دروشيت و شيت پالستيكي پهن مي كند و درست   19
  . كردن تخت را تكميل مي كند

      

پوشاند از دروشيت    نمي ت را كامالًاگر قسمت پاييني ملحفه تخ  20
  . استفاده مي كند

      

21  

زير پاي بيمار قرار ) ايد در صورتي كه برداشته(بالش ها را دوباره 
اگر يك يا هر دو پا . داده و يك شيت تميز روي بيمار مي كشد

 روي تراكشن  تراكشن دارد قسمت پايين ملحفه رو انداز را كامالً
. هاي تراكشن ايجاد فشار و تداخل كند  با نخمي كشد ولي نبايستي

سمت مخالف را در پايين پاي بيمار برده به اطراف كشيده و در 
  . هاي كناري تا مي كند گوشه

      

 آنها را از ملحفه  جهت بيرون ماندن ساق و كف پا  جهت مشاهده ،  22
  . به نحوي كه قابل ديد باشد بيرون مي گذارد

      

23  
  شود ، تراكشن باعث بيرون ماندن پهلوهاي بيمار مي اگر تجهيزات 

از يك دروشيت به جاي ملحفه كامل  يا رو تختي براي پوشاندن 
  . بيمار استفاده مي كند

      

هاي تراكشن با  تخت را پايين مي آورد ولي نه در آن حد كه وزنه  24
  . كف زمين تماس پيدا كند

      

25  
  در صورت نياز بيمار،.  آوردسپس نرده هاي كنار تخت را باال مي

يك طرف نرده را جهت دسترسي بيمار به وسايل كنار تخت پايين 
  .مي گذارد
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                                                     شيفت:           نام بخش
  :ظام پرستاري ارزشيابامضاء و مهر ن:                                                                نام عامل انجام كار

 پذيرش بيمار تروماي ارتوپدي در  اورژانس : نوع فعاليت

    :اهداف
   و به موقعمورد نيازانجام ترياژ مناسب بيمار جهت انجام اقدامات -1
  جلوگيري از صدمه و بدتر شدن وضعيت بيمار و ثابت نگه داشتن عضو-2
  وشياري بيمار كمك به ثابت نگه داشتن عاليم حياتي در وضعيت ه-3
   انجام اقدامات درماني و قانوني صحيح-4

  :مورد نيازوسايل 
آتل مناسب   ست وسايل پانسمان در صورت وجود زخم باز،– ساعت ثانيه شمار – فشار سنج –دماسنج 

  محلول ضد عفوني كننده -گاز و پد) جهت اندام فوقاني يا تحتاني، بلند يا كوتاه بر حسب وضعيت بيمار(
 –) در صورت وجود زخم باز(   سرم نرمال سالين گرم جهت شست و شو -  باند - دستكش  -ارد استاند

   قلم – متر –فرم ترياژ 
  پرستار اورژانس: عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

1  

 بالفاصله معاينات اوليه باليني را  پس از ورود بيمار به بخش،
 دقيقه به طول مي انجامد 2 تا 1عاينات كه اين م. انجام مي دهد

وجود يا عدم وجود زخم باز، هر نوع تغيير شكل در وضعيت 
 .را مشخص مي كند) اندام هاي فوقاني، تحتاني ( آناتوميك 

      

2  
تعيين ( پس از تهيه اطالعات اوليه، ترياژ بيمار را تعيين مي كند 

 عمل هدايت ترياژ در فرم مخصوص ثبت شده و بيمار به اتاق
 ).شود مي

      

 قرار دارد بالفاصله احيا را شروع 1در صورتي كه بيمار در ترياژ   3
 .مي كند

      

4  

 قرار دارد اقدامات زير را 3 و 2در صورتي كه بيمار در ترياژ 
  :شروع مي كند

 به پزشك جراح و ارتوپدي جهت ويزيت فوري اطالع –الف 
  .دهد مي
ده از پانسمان فشاري را انجام  كنترل خونريزي با استفا–ب 
  .دهد مي
 راه وريدي مناسب برقرار مي كند، نمونه خون جهت تعيين –پ 

  .گروه خون و آزمايشات روتين مي گيرد
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 محل شكستگي را با استفاده از آتل و باند پس از شست و –ث 
  .شو، پانسمان ثابت مي كند

وسط پزشك  خون از دست رفته را با خون و مايعات تجويز شده ت- ج
  .جايگزين مي كند

 عاليم حياتي و وضعيت هموديناميك بيمار را به طور مرتب -چ
  .كنترل و به پزشك اطالع مي دهد

 بيمار را جهت عمل جراحي در صورت لزوم و طبق دستور -ح
  .پزشك آماده مي كند

  .  بيمار را جهت تهيه گرافي ها ي مورد نياز آماده مي كند-خ
 اقدامات ،يان بيمار در مورد وضعيت فعلي بيماربا همراه و اطراف -د

انجام شده و اقدامات مورد نياز صحبت مي كند و سعي مي كند با 
  .ارتباط صحيح اضطراب همراهان را كاهش  دهد

 در صورتي كه بيمار همراه ندارد، پس از انجام اقدامات فوق با -ذ
 آن ها مسئول نيروي انتظامي و نگهباني بيمارستان تماس گرفته و

در صورتي كه محل استقرار نگهبان و ( را در جريان قرار مي دهد 
  ).انتظامات از اورژانس فاصله داشته و در جريان نباشند

جهت پي گيري و اطالع رساني به همراهان بيمار و پيدا كردن   5
 .بستگان وي مددكاري را در جريان قرار مي دهد

      

يمار دستور كتبي از پزشك جراح، قبل از هر نوع نقل و انتقال ب  6
 .جراحي اعصاب و ارتوپدي مي گيرد

      

بيماران تصادفي و ترومايي بايستي از نظر صدمات نخاع گردني و   7
.شودها توسط آتل محافظت  كمري بررسي شده و گردن و كمر آن

      

8  
رضايت عمل، (بسته به وضعيت بيمار كليه فرم هاي قانوني 

صادفي، مراقبت قبل از عمل، رضايت قطع پذيرش، فرم مخصوص ت
 .را به نحو صحيح و كامل پر مي كند ) …عضو، فرم اورژانس، 

      

رضايت عمل بيماران اورژانسي بدون همراه بايستي توسط پزشك   9
 .مربوطه نوشته شود

      

10  
كليه سيستم هاي بدن را به طور مجدد بررسي كرده و هر نوع 

اليم حياتي و وضعيت هوشياري را وضعيت غير طبيعي در بدن، ع
 .به اطالع پزشك مي رساند

      

11  
خونريزي ة هر گونه تغيير در قطر اندام ها و شكم كه نشان دهند

مي باشد را با متر مشخص كرده و ضمن ثبت به پزشك اطالع 
 . دهد مي
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 :                                                              تاريخ:                                 نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                 انجام كارنام عامل

 پذيرش بيمار در بخش ارتوپدي: نوع فعاليت

    :هدف
  بستري نمودن بيمار در بخش جهت ادامه ي درمان

  : مورد نيازوسايل 
گوشي و فشار سنج، ساعت (  وسايل معاينه –يم حياتي  برگه ي ثبت عال– كارت – كاردكس –پرونده 

  دستگاه -) اي براي اندازه گيري قطر اندام آسيب ديده  ثانيه شمار دار، ترمومتر، متر پارچه
  الكتروكارديوگرام
  پرستار: عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

       .بيمار را از پرستار اورژانس تحويل مي گيرد  1
       .پرونده بيمار را از پرستار اورژانس اخذ مي كند  2

 كامپيوتري را در دفتر پذيرش بخش و در برنامةمشخصات بيمار   3
 .ثبت مي كند

      

        .براي بيمار كاردكس تشكيل مي دهد  4

سطح مراقبتي بيمار را مشخص و در محل مخصوص در كاردكس   5
 .ثبت مي كند

      

6  
راهنمايي و استقرار (ق مربوطه راهنمايي مي كند بيمار را به اتا

بيمار به اتاق مربوطه توسط پرستار يا كمك بهيار بخش انجام مي 
 ).شود

      

فشار خون، درجه ( عاليم حياتي بيمار را كنترل و ثبت مي كند   7
 ).حرارت، نبض، تنفس 

      

رد و معاينه اوليه بيمار را انجام داده، تاريخچه ي پرستاري مي گي  8
 .در برگه ي گزارش پرستاري ثبت مي كند

      

       .به انترن مربوطه جهت گرفتن شرح حال پزشكي اطالع مي دهد  9
       .به پزشك معالج جهت ويزيت بيمار اطالع مي دهد  10
       .دستور پزشك را كنترل و در كاردكس بيمار ثبت مي كند  11
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 :                                                                                          تاريخ:     نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

 اقدامات درماني و مراقبتي اوليه بعد از بستري شدن بيمار اورژانس ارتوپدي در بخش: نوع فعاليت

    :اهداف
  يمار تسريع در بهبودي ب-1
   شروع اقدامات موثر درماني-2
   فراهم نمودن آسايش بيمار-3
   تسكين درد، جلوگيري از خونريزي، عفونت و بدتر شدن شكستگي ها-4

  : مورد نيازوسايل 
 وسايل –) سرم، ست سرم، برچسب سرم، پايه ي سرم، چسب  ( Ivline براي گرفتن مورد نيازوسايل 

 – چارت ثبت عاليم حياتي و جذب و دفع– وسايل پانسمان فشاري – جهت گرفتن نمونه خون مورد نياز
 – وسايل تراكشن پوستي – پرونده بيمار – اكسيژن – ساكشن –وسايل و تجهيزات كنترل عاليم حياتي 

  …  برگه درخواست خون و -مانكي بار و دستگيره ي باالي سر 
  پرستار: عامل انجام كار

  
 حظاتمال  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

 برقرار نشده استIvline در صورتي كه در اورژانس براي بيمار  1

Ivlineمي گيرد . 

      

به آزمايشگاه جهت گرفتن نمونه خون براي تعيين گروه خون و   2
HCT و Hbاطالع مي دهد و نتيجه را پيگيري مي كند .  

      

پانسمان فشاري محل خونريزي را كنترل مي كند و يا به طور مجدد   3
 .نجام مي دهدا

      

كنترل مي كند بيمار جهت انتقال به اتاق عمل توسط كمك بهيار با   4
  .دشوتوجه به اصول صحيح آماده 

      

5  
با بيمار در مورد نحوه ي انتقال به اتاق عمل و چگونگي همكاري آن 

اين كار سبب كاهش ترس وي و مطرح نمودن (توضيح مي دهد 
 ) .د خواهد شدسواالتي كه در ذهن وي وجود دار

      

به مسئول اتاق عمل جهت هماهنگي براي انتقال بيمار به اتاق عمل   6
 .اطالع مي دهد

      

در صورت حضور كمك (تخت بعد از عمل براي بيمار آماده مي كند  7
 ).بهيار توسط ايشان انجام خواهد شد
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       .چهار برگ عمل پرونده ي بيمار را كنترل و آماده مي كند  8

9  

يمار را از نظر آخرين عاليم حياتي، داشتن دستبند مشخصات، ب
آخرين زمان ديورز، نداشتن عضو مصنوعي و وسايل و زيور 

 كنترل و در صورت مشاهده هر چيز غير طبيعي گزارش مي ،آالت
 .كند

      

در صورت داشتن پريمد طبق دستور آن را انجام مي دهد و بيمار   10
  .درا به اتاق عمل منتقل مي كن

      

بيمار و پرونده ي وي را در ابتداي درب ورودي اتاق عمل تحويل   11
 .پرستار اتاق عمل مي دهد

      

پس از انجام پروسيجر جراحي بيمار و پرونده ي وي را در   12
 .ريكاوري از پرستار ريكاوري تحويل مي گيرد

      

 عروقي –عاليم حياتي، هوشياري، كليه ي اقدامات، وضعيت عصبي  13
 .يمار را در تخت ريكاوري كنترل و ثبت مي كندب

      

بيمار را به كمك پرستار ريكاوري و كمك بهيار بخش به برانكارد   14
 .بخش يا تخت بيمار منتقل مي كند

      

 ، بيمار را تا راديولوژي همراهي مي كند X-Rayدر صورت نياز به   15
  .و وي را در طول مسير محافظت مي كند

      

16  
ا به بخش منتقل و در صورتي كه روي برانكارد مي باشد به بيمار ر

كمك ساير پرستاران يا كمك بهياران به تخت آماده وي منتقل مي 
  .كند

      

17  
 گچ،   ، هموواگ،Ivline. بيمار را در وضعيت مناسب قرار مي دهد

 را كنترل و ثابت …وجود خونريزي، استفراغ، سوند فولي و 
  .كند مي

      

        .حياتي بيمار را كنترل و ثبت مي كندعاليم   18
       .نويسد ي دستورات پزشك را كنترل و در كاردكس و كارت مي برگه  19
        .دستورات پزشك را به ترتيب اولويت بيمار اجرا مي كند  20

در صورت نياز به تراكشن طبق دستور تراكشن پوستي با وزنه   21
  .مربوطه وصل مي كند

      

ز به اصالح و گچ گيري وسايل را آماده و پزشك را در صورت نيا  22
  .مطلع مي سازد

      

        .پزشك در هنگام گچ گيري كمك مي كندبه   23
        .دهد جواب آزمايشات را پي گيري مي كند و به پزشك معالج اطالع مي  24
      در صورت نياز به ترانسفوزيون خون، برگه و درخواست   25



پرستارياستانداردهاي خدمات چك ليست 

 
568

  . ارسال مي كندماچ خون را به آزمايشگاه كراس

خون درخواستي را پي گيري و طبق پروسيجر ترانسفوزيون مي   26
  .كند

      

بيمار را از نظر عاليم واكنش احتمالي به تزريق خون كنترل و به   27
  .وي در مورد توجه به عاليم آن آموزش مي دهد

      

درجه حرارت بدن بيمار تحت ترانسفوزيون خون را كنترل و ثبت   28
  .ندمي ك

      

        .جذب و دفع بيمار را بعد از عمل كنترل و ثبت مي كند  29

30  

 ساعت بعد از عمل از نظر تغيير عاليم 48بيمار را به طور مرتب تا 
  حياتي، خونريزي، ترشح، استفراغ، عدم توانايي در ادرار كردن،

 عروقي و عضو آسيب ديده كنترل و ثبت مي –مشكالت عصبي 
  .كند

      

ونه حالت غير طبيعي را سريعاً گزارش داده و اقدام مناسب را هر گ  31
  .انجام مي دهد

      

        .به بيمار در مراقبت از خود آموزش مي دهد  32
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         :                                                     تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب               :                                                 نام عامل انجام كار

 آماده كردن بيمار جهت عمل الكتيو: نوع فعاليت

    :اهداف
   كمك در بهبود بيمار-1
   كمك در شروع به موقع و صحيح روش درماني مناسب-2
   تأمين آسايش بيمار و برگشت به زندگي عادي-3

  :مورد نيازوسايل 
 برگه – دستبند مشخصات – كاردكس و كارت – پرونده – تخت عمل –عمل نسخه ي مربوط به تجهيزات 
 نوار – ساير تخصص ها در صورت نياز  و طبق دستور – داخلي – قلب –هاي مشاوره ي بي هوشي 

ECG – ي آزمايشات   جواب كليه– چارت كنترل ثبت عاليم حياتي و جذب و دفع–پريمد سرم و داروهاي
  درخواستي

  پرستار: عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

دستورات قبل از عمل را جهت آمادگي بيمار براي اتاق عمل طبق   1
 .كاردكس اجرا مي كند

      

نسخه تهيه وسيله جراحي مثل پروتز يا پيچ و پالك را از پزشك   2
 .معالج دريافت مي كند

      

       .مي دهدنسخه وسايل عمل را به همراه بيمار تحويل   3

در صورت نداشتن همراه جهت تهيه وسايل عمل به مددكار   4
  .بيمارستان اطالع مي دهد

      

5  
وسايل عمل تهيه شده را جهت كنترل و تأييد به پزشك معالج 
نشان مي دهد و يا توسط همراه به اتاق عمل جهت تاييد و تحويل 

 .ارسال مي كند

      

       .رونده ي بيمار ضميمه مي كندرسيد تحويل وسيله ي عمل را به پ  6

آزمايشات قبل از عمل را درخواست و انجام آن را پي گيري   7
 .كند مي

      

جواب آزمايشات را به اطالع پزشك رسانده و در پرونده بيمار   8
 .ثبت يا الصاق مي كند

      

 ECG  را نوشته و به مسئول گرفتنECG برگه ي درخواست  9
 . اطالع مي دهد
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       . را پي گيري و آن را ضميمه پرونده بيمار مي كندECGنجام ا  10
       .برگه ي درخواست راديولوژي را از پزشك معالج اخذ مي كند  11

12  
انجام جهت ارسال بيمار به راديولوژي هماهنگي هاي مورد نياز 

 و بيمار را به همراه كمك بهيار بخش به راديولوژي شده
 .فرستد مي

      

يولوژي و كليشه ي مربوطه را پي گيري و در محل جواب راد  13
 .مخصوص قرارگيري عكس هاي بيماران قرار مي دهد

      

14  
ها را  سر برگ درخواست مشاوره بي هوشي، قلب و ساير مشاوره

كامل مي كند و به پزشك معالج در مورد درخواست و تكميل آن 
 .اطالع مي دهد

      

هوشي و ساير مشاوره ها را بينجام مشاوره ي قلب و عروق، يا ا  15
 .پي گيري مي كند

      

 و كنترل كردهبرگه هاي مشاوره و دستورات پزشكان مشاور را   16
  .دهد ميجهت تاييد دستور به پزشك معالج اطالع 

      

پس از تأييد دستورات مشاوران، آن ها را در كاردكس و كارت   17
  .اجرا مي كند

      

18  
هاي  ديوگرافي يا ساير تستدر صورت لزوم انجام اكوكار

تشخيصي پيشرفته، با بيمار صحبت مي كند و وي را آگاه 
  .سازد مي

      

19  
در صورت تكميل بودن پرونده بيمار از نظر كليه ي آزمايشات و 

ها و غيره و همچنين آمادگي باليني بيمار به پزشك  راديوگرافي
  .معالج جهت برنامه ريزي براي عمل جراحي اطالع مي دهد

      

نحوه و محل شيو موضع عمل را به كمك بهيار بخش اطالع و   20
  .آموزش مي دهد

      

        .نحوه ي انجام شيو محل عمل را كنترل و نظارت مي كند  21

بعد از انجام شيو طبق پروتكل بيمارستان محل عمل را پرپ و با   22
  .شان استريل مي پوشاند

      

23  
 نگه مي دارد و در مورد NPO شب 12بيمار را طبق دستور از 

 باالي تخت NPOرعايت آن به بيمار آموزش مي دهد و كارت 
  .بيمار نصب مي كند

      

24  
بيمار را از نظر آماده بودن محل عمل، آمادگي باليني و پرونده را 
از نظر كامل بودن جواب آزمايشات، راديوگرافي ها و مشاوره ها 

  . كنترل و ثبت مي كند…و وسايل عمل 
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25  
در صورت دستور تزريق آنتي بيوتيك به عنوان پروفيالكسي يا 

 طبق دستور مشاوره بي هوشي، اقدامات پرستاري را انجام پريمد
  .مي دهد

      

26  
به كمك بهيار بخش در مورد پوشاندن گان و كاله عمل، دستبند 
مشخصات و خارج كردن البسه زير و عضو مصنوعي و زيور 

  .ع و آموزش مي دهد اطال…آالت و ساعت و 

      

        .آخرين عاليم حياتي و زمان دفع ادرار را كنترل و ثبت مي كند  27

بيمار را با كمك بيماربر اتاق عمل و كمك بهيار بخش به برانكارد   28
  .اتاق عمل منتقل مي كند

      

        .با هماهنگي پرستار اتاق عمل بيمار را به اتاق عمل منتقل مي كند  29

30  
 را به پرستار اتاق عمل تحويل مي دهد و نكات قابل توجه در بيمار

 را اطالع …مورد بيمار مثل سابقه ي حساسيت، وجود زخم و 
  .دهد مي

      

ست توضيح شب قبل از عمل به بيمار در مورد آنچه منتظر وي ا  31
  .كاهد مي دهد و از اضطراب وي مي

      

32  
گي دفع ادرار، نحوه ي حركت در تخت، تنفس هاي عميق، چگون

چگونگي همكاري در مراقبت بعد از عمل را به بيمار آموزش مي 
  .دهد

      

        . اتاق و تخت وي را آماده مي كند،بعد از انتقال بيمار به اتاق عمل  33
        .بيمار را در ريكاوري از پرستار ريكاوري تحويل مي گيرد  34

ت هاي ضروري و به يادداشپرونده را به طور كامل چك مي كند   35
  . هوشي و پرستار ريكاوري توجه مي كندجراح، بي

      

سوندفولي، ( عاليم حياتي، هوشياري، اتصاالت به بدن بيمار مثل   36
  .را كنترل  و ثبت مي كند ) …سرم، هموواگ و درن ها و 

      

        .محل عمل را از نظر خونريزي كنترل و ثبت مي كند  37

 بررسي …د زخم، سوختگي، هماتوم و بدن بيمار را از نظر وجو  38
  .وثبت مي كند

      

        .بيمار را به بخش منتقل و در تخت خود استقرار مي دهد  39
        .سرم، سوند، درن و عضو عمل شده را ثابت مي كند  40

41  
 ساعت و سپس هر نيم 2عاليم حياتي را ابتدا هر يك ربع به مدت 

ارد كنترل و ثبت  ساعت و سپس طبق استاند2ساعت به مدت 
  .كند مي

      

      بيمار را از نظر وجود خونريزي محل عمل، استفراغ، ميزان ديورز   42
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و جذب و دفع كنترل و در برگه ي ثبت عاليم حياتي و جذب و دفع 
  .ثبت مي كند

        .دستورات بعد از عمل را كنترل و وارد كاردكس و كارت مي كند  43

خون قبلي و درخواست جديد را در صورت لزوم ترانسفوزيون   44
  .ادامه مي دهد

      

45  HB و HCT 6 ساعت بعد از آخرين ترانسفوزيون خون را انجام 
  .و جواب آن را پي گيري مي كندداده 

      

جواب آزمايشات بعد از عمل را به پزشك معالج يا كشيك اطالع   46
  .مي دهد

      

و ميزان ترشحات هموواگ، سوند فولي و سرم را از نظر عملكرد   47
  .خوني، ميزان ادرار و ميزان قطرات كنترل و تنظيم مي كند

      

48  
) راديوگرافي كنترل ( در صورت نياز به راديوگرافي بعد از عمل 

درخواست آن را از پزشك معالج دريافت و با  راديولوژي هماهنگ 
  و انجام آن را پي گيري مي كند

      

        . را به بيمار آموزش مي دهدنحوه ي كمك در مراقبت از خود  49
        .كليه ي اقدمات انجام شده را ثبت مي كند  50
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                                               شيفت:                 نام بخش
  :ستاري ارزشيابامضاء و مهر نظام پر:                                                                نام عامل انجام كار

 آماده كردن بيمار جهت ترخيص از بخش: نوع فعاليت
    :اهداف

  كمك به بيمار در برگشت به زندگي عادي-1
   خودداري از بستري شدن طوالني و وابستگي-2

  : مورد نيازوسايل 
 وسيله ي – IV وسايل كشيدن – كتابچه ها يا پمفلت هاي آموزش به بيمار – وسايل پانسمان – كاردكس –پرونده 

 … كارت مراجعه ي بعدي و –كمكي جهت راه رفتن بيمار 
  پرستار: عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

       .با پزشك  بيمار را  ويزيت مي كندهمراه   1
       .دستور نوشته شده ترخيص را كنترل و در كاردكس ثبت مي كند  2
       . يا در كامپيوتر وارد مي كندبه واحد ترخيص اطالع مي دهد  3

در صورت نياز به ادامه ي تعويض پانسمان راهنمايي و   4
  .هاي مورد نياز را به بيمار و خانواده وي ارائه مي دهد  آموزش

      

5  

كليه ي درن ها و سوندها و غيره را قبالً از بدن بيمار طبق دستور 
 مي  كنترليزي و محل خروج درن را از نظر وجود خونركرده خارج

كند و توانايي بيمار را به دفع طبيعي ادرار بعد از خروج سوند فولي 
وجود هر گونه مشكل را گزارش و ترخيص وي را به . كنترل مي كند

 .دستور پزشك موكول مي كند

      

6  

پرونده ي بيمار را تكميل و گزارش پرستاري ترخيص را نوشته و 
دهد  مي منشي بخش تحويل آن را جهت طي مراحل موارد پزشكي به

برگه ي خالصه پرونده، برگه ي شرح عمل، برگه ي كد عمل و ( 
 ). بايد در پرونده موجود باشد …ي نسخ و  تجهيزات و وسايل، كليه

      

7  

آخرين آموزش ها در مورد رژيم غذايي، حركات ايزومتريك و 
ان ايزوتونيك، راه رفتن با عصا، واكر، مراقبت از زخم، نحوه و زم

بعدي، نسخ دارويي و ة مراجعه بعدي، درخواست راديولوژي مراجع
 . را به بيمار تحويل و آموزش مي دهد…كارت مراجعه بعدي و  

      

       .بيمار را تا ترك كامل بخش تحت نظر و مشاهده قرار مي دهد  8
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

                                                          :         شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

   كمك در ليزرتراپي  :نوع فعاليت
  :هدف

  ايعات عروقي پوستدرمان ضايعات پوستي و ض
  :مورد نيازوسايل 

 شان   -  پماد آنتي بيوتيك  - يلتر وكيوم  ف  -  وكيوم دود   - عينك محافظ   -   ماسك صورت فيلتردار - ليزر 
 -تجهيزات جراحي   - اپليكاتور   -  وسايل پانسمان   - محلول شست و شوي تجويزشده   -   گاز استريل - جراحي 

    ماسك -  دستكش  - گان  
  پرستار : عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

        . قبل از شروع كار ترالي را آماده مي كند  1
       . تجهيزات جراحي مورد نياز را روي ترالي استريل مي چيند  2
        .  كار ليزر را شرح مي دهد به بيمار نحوة  3
        . اهد شد آشنا مي كندبيمار را با تجهيزاتي كه به كار گرفته خو  4
       .  بيمار را در وضعيت راحت قرار مي دهد  جراح،قبل از شروع كار  5
       .ناحيه مورد نظر را پرپ مي كند  6

در اتاق و خود بيمار از حاضر مطمئن مي شود كه تمامي پرسنل   7
 . عينك محافظ استفاده كنند

      

سايل ايمني ندارند به از ورود افرادي كه و( درب را قفل مي كند   8
 ).كند مياتاق جلوگيري 

      

9  

  حسي را تزريق كرد و دارو اثر كرد، بعد از اينكه جراح داروي بي
وكيوم فيلتري دارد كه بافتي كه بخار (وكيوم ليزر را فعال مي كند 

در صورتي كه قدرت ). كند شود را گير انداخته و جمع مي مي
  . ي كندساكشن كاهش يافت فيلتر را عوض م

      

10  
هنگامي كه جراح كار خود را تمام كرد با استفاده از گاز استريل به 

 دقيقه به نواحي خونريزي دهنده فشار مستقيم وارد مي 20مدت 
 . اگر خونريزي ادامه داشت به جراح اطالع مي دهد. كند

      

11  
بعد از اين كه خونريزي كنترل شد با رعايت نكات استريل با 

 و كه آغشته به محلول شست) پنبه اي ( داراي نوك كتان اپليكاتور
 . شوي تجويز شده است زخم را تميز مي كند
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       .  بيوتيك روي گاز استريل مي مالد الية باريكي از پماد آنتي  12
       . گاز  را روي زخم قرار مي دهد و پانسمان مي كند  13

شود فقط  ميليزر عروق و پيگمانتاسيون پوست باعث زخم ن  14
 . دهد پوست كمي تغيير رنگ مي

      

15  
 وضعيت .دهند  انجام ميبيشتر بيماران ليزر درماني سرپايي

 هر نوع خونريزي ،  پانسمان استفاده  پوست قبل و بعد از درمان،
 . هاي ارايه شده را نيز ثبت مي كند آموزش. شده را ثبت مي كند

      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 پوست/ دهمدوازفصل 

 
579

 :                                                             تاريخ:                                  ز آموزشي درماني يا بيمارستاننام مرك

                                :                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار
   مراقبت از بيمار با زخم فشاري :عنوان فعاليت 

  :اهداف
   تشخيص زود رس زخم -1
  از گسترش آن  پيشگيري -2

  : مورد نيازوسايل 
 50سرنگ – صابون در صورت لزوم– چند عدد بالش -  محلول پاك كننده ماليم – لگن –ست استريل پانسمان 

   محلول نرمال سالين– گاز استريل –سي سي
   پرستار :عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

و مراحل و علت انجام كار را به وي با بيمار ارتباط برقرار مي كند   1
  .توضيح مي دهد

      

        .محيط امن و خلوتي را براي بيمار فراهم مي كند  2

يك معاينه عمومي از پوست به خصوص نقاطي كه در معرض ديد   3
  .نيستند به عمل مي آورد

      

در فواصل زماني معين  وزماني كه پوست كثيف مي شود آن را   4
  .تميز مي كند

      

        .از آب داغ استفاده نمي كند   5

از پاك كننده هاي ماليم براي به حداقل رسانيدن خشكي و   6
  .آزردگي پوست استفاده مي كند

      

براي تميز كردن پوست از روش هايي كه باعث اصطكاك مي شود   7
  .استفاده مي كند

      

نگه  مناسب اتاق را دمايبراي پيشگيري از خشكي پوست   8
 .دارد نمي

      

        .حفظ  مي كند% 40رطوبت اتاق را بيشتر از   9

بيماران در معرض خطر زخم فشاري را هر دو ساعت تغيير   10
  .وضعيت مي دهد

      

هاي خود را جهت   دست قبل از تماس با پوست بيمار حتماً  11
  .جلوگيري از عفونت مي شويد

      

ملحفه در صورت نياز به جابه جايي از كشيدن بيمار روي   12
  .خودداري مي كند

      

        .مراقب است كه ملحفه بيمار هميشه خشك باشد و چين نخورد  13
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        .انجام مشاوره تغذيه جهت بيمار را پيگيري مي كند  14
        .تشك مواج را جهت بيمار مستعد  به روش صحيح مي گذارد  15

 زير پاشنه پا و برجستگي هاي استخواني بالش قرار مي دهد تا  16
  .عضو به حالت شناور در آمده و تحت فشار قرار نگيرد

      

17  
 پوست و افزايش خطر عفونت مي PHشربت آنتي اسيد باعث افزايش 

شود،  براي ماساژ پوست بيماران در معرض خطر از شربت آنتي 
  .اسيد استفاده نمي كند

      

        .نواحي سالم پوست را ماساژ مي دهد  18
        .ك استفاده نمي كنداز الكل و پودر تال  19

كند  در صورتي كه از صابون براي تميز كردن پوست استفاده مي  20
  .حتماً آن را به طور كامل از روي پوست پاك مي كند

      

 و سر cc50شوي زخم فشاري از يك سرنگ  و براي شست  21
  . استفاده مي كند19سوزن شماره 

      

22  
وضعي و متابوليسم از هيت لمپ با مكانيسم افزايش گرماي م

بافتي در ناحيه اي كه گردش خون مناسبي ندارد ، استفاده نمي 
  . عمق زخم را افزايش مي دهد دركند زيرا مصرف اكسيژن

      

 كه نياز به دبريد دارند ، ابتدا از مسكن 4و3در زخم هاي مرحله   23
  .استفاده مي كند

      

 كرده و درون زخم بعد از دبريد، گازي را به نرمال سالين آغشته  24
 .مي گذارد

      

        .دقت مي كند كه اطراف زخم خشك باقي بماند  25
        .كليه مراحل و مشاهدات خود را ثبت مي كند  26
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                    :                                          تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                          :                                      نام عامل انجام كار

    مراقبت از سوختگي :نوع فعاليت
    :اهداف

  حفظ ثبات رواني ـ عاطفي بيمار -1 
 بازگرداندن تماميت پوست -2
  جلوگيري از عفونت -3
  عملكرد بيمار   ارتقاء-4

  :مورد نيازوسايل 
 باند توري   - قيچي استريل   - كاسه استريل  - متر سانتي 10×10 گاز استريل   -محلول نرمال سالين

  گاز استريل - ماسك   - گان   -  داروي موضعي دستور داده شده -   فورسپس استريل  -االستيكي 
   لمپت هي–سوختگي 

  پرستار واجد شرايط : عامل انجام كار
  

  مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار  رديف

1  
  :  زير آماده مي كندوسايل را به شرح

  .  گرم مي كند الف ـ نرمال سالين را با قرار دادن در آبگرم ،
  . ب  ـ وسايل را روي ميز مرتب مي كند

      

 دقيقه قبل از شروع به اقدامات 20داروي ضد درد را حدود   2
 . مراقبت از زخم به بيمار مي دهد

      

        . فرايند انجام كار را به بيمار شرح مي دهد  3
        . خلوت بيمار را حفظ مي كند  4
       .هيت لمپ را روشن مي كند  5
       . نرمال سالين گرم شده را داخل كاسه استريل مي ريزد  6
       . دستان خود را مي شويد  7
       . ماسك و گان مي پوشد  8
        . هاي قبلي را برمي دارد پانسمان  9

 با نرمال سالين ن را آهاي زيرين به زخم چسبيده است اگر اليه  10
 . گرم خيس مي كند

      

       .مي دارد با استفاده از فورسپس استريل پانسمان را بر  11

پانسمان را داخل يك كيسه پالستيكي قرار داده و مطابق با   12
 . سياست مركز خود معدوم مي كند

      

       . هاي خود را خارج مي كند  دستكش  13
       . دستان خود را مي شويد  14
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       .پانسمان استريل انجام مي دهد  15
   پانسمان مرطوب-

گاز استريل را با نرمال سالين آغشته مي كند و هر نوع ترشح   16
 . قديمي را از روي زخم پاك مي كند

      

در صورت دستور پزشك به دقت و به كمك فورسپس و قيچي   17
 . هاي مرده را دبريد مي كند بافت

      

  زخم بايستي تميز،  بدون ترشح،( بررسي مي كندوضعيت زخم را   18
 ). التهاب يا محيط تيره باشد بافت مرده ،

      

 ماسك و گان خود را خارج مي   دستكش، قبل از پانسمان مجدد،  19
 . كند

      

        . ماسك و گان تميز مي پوشد دستكش استريل ،  20
        . داروي مورد نظر را آماده مي كند  21

  مثل نيترات نقره،( را به داروي مورد نظر آغشته مي كندگاز نرم   22
.(...  

      

به بيمار مي گويد كه اينكار ممكن ( گاز را روي زخم قرار مي دهد  23
  ).است درد داشته باشد

      

        . گاز استريل ديگري روي زخم قرار مي دهد  24
        .  محل را بانداژ مي كند با باند االستيك،  25
        . گيري از لرز بيمار از هيت لمپ استفاده مي كندبراي جلو  26

براي مرطوب ) با توجه به دستور( پانسمان را به طور مكرر   27
  . نگهداشتن زخم عوض مي كند
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                                 :                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                                       :                         نام عامل انجام كار

   پانسمان بيولوژيك سوختگي  :نوع فعاليت
    :اهداف

   ايجاد پوشش محافظتي موقت براي زخم-1
  تميز كردن بافت ترميمي -2
   محافظت از گرافت و محل گرافت دراهدا كننده -3

  :مورد نيازوسايل 
پانسمان   - روكش كفش-  دو جفت دستكش استريل  -  گان -  ماسك - دستور داده شده حس كنندة بي

    قيچي استريل- فورسپس استريل  - گاز پانسمان  -باند االستيك  - كاسه -محلول نرمال سالين  -بيولوژيك
  پرستار واجد شرايط : عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

1  

  :ا به شرح زير آماده مي كندوسايل ر
الف ـ پانسمان بيولوژيك را در يك كاسه حاوي محلول نرمال 

  . سالين مي ريزد
  . ب ـ وسايل را در يك محوطه استريل مرتب مي چيند

  .ج ـ نور كافي براي بررسي و انجام فرايند مهيا مي كند

      

       . فرايند كار را براي بيمار شرح مي دهد  2
        .  را حفظ مي كندخلوت بيمار  3

 دقيقه قبل از انجام كار 20حسي آن را  در صورت تجويزداروي بي  4
  . به بيمار تجويز مي كند

      

       . دستان خود را مي شويد  5
       .  دستكش و روكش كفش را مي پوشد كاله ـ ماسك ،  6
       . زخم را تميز مي كند  7
       .ها را در مي آورد   دستكش  8
        .  دستكش استريل مي پوشد خود را مي شويد و مجدداًدستان   9
       . پانسمان را به طور مستقيم روي زخم مي گذارد  10
       . يك پانسمان سبك روي پانسمان بيولوژيك قرار مي دهد  11
       . روي پانسمان را بانداژ مي كند  12
       . ناحية  پانسمان شده را در صورت امكان باال نگه مي دارد  13

 عاليم  محل زخم،. تاريخ و زمان تعويض پانسمان را ثبت مي كند  14
 .  ترشحات چركي را ثبت مي كند عفونت،
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                                                            شيفت:    نام بخش
  :و مهر نظام پرستاري ارزشيابامضاء :                                                                نام عامل انجام كار

   آب درماني :نوع فعاليت
    :اهداف

  هاي شديد   جدا كردن بافت مرده در سوختگي-1
  تسريع فرايند ترميم در سوختگي -2
  عضالني مثل آرتريت  ـ هاي عروق محيطي و اسكلتي  فراهم كردن راحتي در بيماران مبتال به بيماري-3

  :مورد نيازوسايل 
 ميز براي اين كه بيمار روي آن نشسته يا دراز بكشد   -) در صورت تجويز( هاي دارويي  ودني  افز-وان  

 - پيش بند- دستكش بلند - دستكش-ماسك  -  كاله- گان –هيدروليك بر باال   -ها را انجام دهد  و ورزش
   پتوي حمام - استريل  حوله  - پدهاي گازي نرم   - اپليكاتور   - وسايل حمام كردن   -وسايل دبريد كردن

  پرستار واجد شرايط يا فيزيوتراپ : عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

1  

  :وسايل را به شرح زير آماده مي كند
الف ـ وان را به طور كامل شست و شو مي دهد و ضدعفوني مي 

  . كند
 درجه 40تا  36(يا )  درجه فارنهايت 104 تا 98( ب ـ وان را با آب 

  . پرمي كند) سانتي گراد
  ).در صورت تجويز( ج ـ دارو را به آب اضافه مي كند 

د ـ از گرم بودن محيط براي جلوگيري از لرز بيمار مطمئن مي 
  . شود

      

مي دهد   در صورتي كه براي دفعه اول اين كار را براي بيمار انجام   2
 . شيوة  كار را براي بيمار شرح مي دهد

      

 دقيقه قبل 20در صورت دستور پزشك داروي بي حس كننده را   3
  . از انجام كار به بيمار مي دهد

      

        . عاليم حياتي بيمار را كنترل مي كند  4

در صورتي كه بيمار سرم دارد از كافي بودن ميزان آن در طي   5
 . انجام كار مطمئن مي شود

      

       .بيمار را به روش مناسب به اتاق درمان منتقل مي كند  6
       .  ماسك و كاله مي پوشد  گان، دستكش ،  7
        .دستان خود را مي شويد  8
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       . ها را از روي زخم برمي دارد پانسمان  9
       .تواند حركت كند او را درون آب قرار مي دهد  اگر بيمار خودش مي  10

او ) در صورت وجود(ارد با استفاده از باال بر اگر بيمار تحرك ند  11
 . را داخل آب قرار مي دهد

      

       . دقيقه در آب بماند5 تا 3اجازه مي دهد بيمار براي   12
       . دستكش خود را خارج مي كند  13
       . دستان خود را مي شويد  14
        .  هاي بلند و پيش بند را مي پوشد دستكش  15
       .الم را مي شويدابتدا نواحي س  16

17  
در صورتي  (موهاي سالم اطراف ناحيه سوختگي را شيو مي كند 

كه بيمار خود قادر به اين كار است او را تشويق مي كند خودش 
 ).اين كار را انجام دهد

      

       . بدن بيمار را تميز مي شويد  18

19  
به آرامي ناحيه سوخته را با گاز نرم جهت برداشتن داروهاي 

موجود در صورت ( ترشحات و بافت مرده مي سايد  وضعي،م
 ). را روشن مي كند، آندستگاه گرداننده آببودن 

      

هاي فعال و غيرفعال حركت و ورزش  هاي بيمار را به روش اندام  20
 ).تواند اين كار را انجام دهد فيزيوتراپ نيز مي( مي دهد

      

        . بيمار را از آب خارج مي كند  21

از پتو نيز براي گرم كردن ( و را با حوله استريل گرم مي پوشاند ا  22
  ).بيشتر بيمار استفاده مي كند

      

        .  گان و ماسك را خارج مي كند دستكش ،  23
        . نواحي مورد نياز را پانسمان مي كند  24
        . لباس بيمار را مي پوشاند  25

محل كار خود ضدعفوني وان را خالي مي كند و با توجه به قوانين   26
  . مي كند

      

27  
( شرايط بيمار . العمل بيمار را ثبت مي كند  ساعت و عكس تاريخ،

 عاليم خونريزي،  ،  درمان انجام شده،)عاليم حياتي و ظاهر زخم
  . عفونت و تعويض پانسمان را ثبت مي كند
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 :                                                                            تاريخ:                   نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

   پانسمان گرافت: نوع فعاليت
  :اهداف

   ايجاد آرامش و راحتي بيمار-1
   جلوگيري از ايجاد عفونت در زخم-2
   پيشرفت ترميم بافتي-3

  :زمورد نياوسايل 
 -  چسب ضد حساسيت- محلول نرمال سالين استريل  -  شان براي پوشاندن ناحيه-پگ پانسمان استريل

  ف بار مصر  رسيور براي لوازم آلوده يك-قيچي
  پرستار :عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

       .روش كار را براي بيمار توضيح مي دهد   1
       .مي پوشد و دستكش مي شويددست ها را   2
       .كندمي   براي برداشتن پانسمان قبلي از دستكش استفاده  3

 مرطوب براي راحت جداشدن پانسمان قبلي، پانسمان را با نرمال سالين كامالً  4
 .مي كند

      

       .براي انجام پانسمان از دستكش دوم استفاده مي كند  5
        .مي شويدان هاي خود را درحد فاصل تعويض پانسم دست  6
       . مي كند روش آسپتيك را رعايت  7
       .مي بندد  پانسمان هاي آلوده را در كيسه ضد آب گذاشته و كامالً  8
        . مي شويدپس از انجام كار نيز دست خود را  9

مي را ثبت و گزارش  در صورت وجود ترشح و عاليم عفونت آن  10
   .كند
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 :                                                             تاريخ:                                  رماني يا بيمارستاننام مركز آموزشي د

                      :                                             شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

   دبريدمان مكانيكي :نوع فعاليت
    :اهداف

   برداشتن ترشحات و بافت مرده از زخم سوختگي-1
  از عفونت يا كنترل عفونت  جلوگيري -2
   تسريع ترميم زخم -3
   آماده كردن محل سوختگي براي گرافت -4

  :مورد نيازوسايل 
 قيچي -  كاله - ماسك   - عدد گان2 - دو جفت دستكش استريل  -داروي ضد درد تجويز شده براي بيمار

  ريل يا داروي تجويز شده ديگر  محلول است  -متر  سانتي10×10 گاز استريل  - فورسپس استريل   -استريل
  پرستار واجد شرايط : عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

        .فرايند كار را به بيمار شرح مي دهد  1

       .هاي آرام سازي را آموزش مي دهد در صورت لزوم روش  2

        .خلوت بيمار را حفظ مي كند  3

 دقيقه قبل از شروع كار به 20ا داروي ضد درد تجويز شده ر  4
        .بيمار مي دهد يا اين كه از شروع كار ،آغاز مي كند

 اي كه بايستي دبريد شود را  دارد و فقط ناحيه ميبيمار را گرم نگه   5
 .نمايان مي كند

      

       .دستان خود را مي شويد  6

       .ماسك مي پوشد  7

       .گان استفاده مي كند  8

        . مي پوشددستكش استريل  9

       .دارد  ميپانسمان را بر  10

       .زخم را تميز مي كند  11
       .هاي خود را خارج مي كند دستكش  12
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هاي مرده پوست را با فورسپس مي گيرد و با قيچي  قسمت  13
 .استريل مي برد

      

از اسكار را باقي مي )  اينچ2/1(  متر   سانتي3در هنگام بريدن،   14
 .تمال صدمه به بافت زنده كاهش يابدگذارد تا اح

      

 سانتي متر روي 10×10 با گاز استريل  اگر خونريزي اتفاق افتاد،  15
 .ناحيه را آرام فشار مي دهد

      

       .اگر خونريزي ادامه داشت به پزشك اطالع مي دهد  16

       .تا رسيدن پزشك به اعمال فشار ادامه مي دهد  17

      .ك به زخم پماد مي مالد و پانسمان مي كندبا توجه به دستور پزش  18

19  

ناحية دبريد شده و دارو يا محلول استفاده شده را   ساعت، تاريخ ،
 وضعيت زخم را از نظر عاليم عفونت يا شكنندگي  ثبت مي كند،

و تحمل و عكس العمل بيمار . پوست مشاهده و ثبت مي كند
 .ي كند را ثبت ماقدامات ديگري كه انجام داده است
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   فتشي:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

   مراقبت از گرافت:نوع فعاليت
  . ي در جهت جلوگيري از عفونت و ساير عوارض كه پيوند را با مشكل روبرو مي كنند انجام اقدامات:هدف

  :مورد نيازوسايل 
فورسپس استريل   - كاله - ماسك -  گان -  دستكش تميز و دستكش استريل-داروي بي حسي تجويز شده

   كرم مرطوب كننده   -نرمال سالين گرم   - گاز استريل براي پانسمان-چاقوي جراحي   -قيچي استريل  -
  پرستار واجد شرايط: عامل انجام كار

   
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

        . مراحل انجام كار را براي بيمار توضيح مي دهد  1

       . خلوت بيمار را حفظ مي كند  2

       . دقيقه قبل از شروع كار به بيمار مي دهد30 تا 20داروي بي حسي را   3

        . د را مي شويددستان خو  4

       . استفاده مي كند) در آقايان ( گان و كاله    دستكش استريل، ماسك،  5

       . به آرامي پانسمان هاي رويي را برمي دارد  6

       . هاي زيري را با استفاده از نرمال سالين خيس مي كند پانسمان  7

        . ها را به آرامي و به دقت برمي دارد پانسمان  8

        . ها را خارج مي كند كشدست  9

       . دستان خود را مي شويد  10

       . دستكش استريل مي پوشد  11

وضعيت گرافت را بررسي مي كند و در صورت وجود ترشحات   12
 . چركي به پزشك اطالع مي دهد

      

       . ناحيه را در صورت لزوم تميز مي كند  13

انند عفونت و ترميم به ناحيه پيوند را از نظر عاليم رد پيوند م  14
 .تاخير افتاده بررسي مي كند

      

       . ناحيه گرافت را از نظر وجود تاول به طور مكرر بررسي مي كند  15
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در صورت دستور پزشك تاول ها را با يك تيغ بيستوري استريل   16
 . خالي مي كند

      

       . روي گرافت را با يك گاز وازلينه مي پوشاند  17

       . ت گاز استريل گذاشته و بانداژ مي كندروي گراف  18

       . نواحي سالم دور گرافت را تميز مي كند  19

        . دور نواحي سالم دور گرافت يك كرم مرطوب كننده مي مالد  20

21  
 پاسخ بيمار به   داروهاي استفاده شده ، ، تاريخ و زمان پانسمان

نوع عالمت  هر  همچنين وضعيت گرافت،. دارو را ثبت مي كند
  . عفونت و درمان هاي به كار رفته را ثبت مي كند
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                                   شيفت:                             نام بخش
  :بامضاء و مهر نظام پرستاري ارزشيا:                                                                نام عامل انجام كار

   مراقبت از ناحيه دهندة گرافت :نوع فعاليت
  :هدف

  ... اسكار و   خونريزي، محافظت از ناحية دهنده در مقابل عوارضي مانند عفونت،
  : وسايل مورد نياز
   كرم داراي پايه النولين - گاز استريل -  دستكش استريل
  پرستار واجد شرايط : عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

        . دستان خود را مي شويد  1
       .دستكش استريل مي پوشد  2
        . دارد  مي ساعت اول24 بعد از راپانسمان رويي محل اهدا   3
        . ناحيه را از نظر عفونت بررسي مي كند  4

5  
سپس محل را در معرض هوا قرار مي دهد تا بهبود آن تسريع 

 . شود

      

       . هنگام پانسمان خشك مي كندترشحات اضافي را   6

7  
يك كرم داراي پايه النولين براي ترميم محل اهدا به طور روزانه 

 . استفاده مي كند

      

        .يافته ها و مشاهدات خود را ثبت مي كند  8
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                                                 :             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                                                       :         نام عامل انجام كار

  مايكوزيس) ماوراء بنفش (  درمان با اشعة  اولتراويولت :نوع فعاليت
   :هدف

  هايي نظير پسوريازيس، فونگويدوس، درماتيت آتروپيك  درمان همراه در بيماري
  : وسايل مورد نياز

 عينك    -) ها براي اندام(تر   هاي اندازه بدن يا كوچك  اتاقك  -وراكي يا موضعي همراه با فتوتراپيداروي خ
  دستمال كاغذي   -  گان -دودي ضد آفتاب
  پرستار واجد شرايط : عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

        . نددستور پزشك را از نظر نوع اشعه و مقدار آن چك مي ك  1

بيمار را آگاه مي كند كه اين درمان ممكن است باعث آفتاب   2
 . سوختگي خفيف شود

      

      .  چك مي كندUVسابقه بيمار را از نظر ممنوعيت استفاده از اشعه   3

4  

از بيمار در مورد استفاده از داروهايي كه حساسيت به نور را باال 
ج، ضد فشار خون، برد سئوال مي كند مثل داروهاي ضد تشن مي

   تتراسايكلين ، ها،  سولفاناميد ها، ، ساليسيالت ها فنوتيازين
  داروهاي ضد سرطان تينوييد،  تره

      

 دريافت خواهد كرد مطمئن مي شود كه PUVAاگر بيمار   5
  .  ساعت قبل از درمان دريافت كرده باشد5/1متوكسالن را 

      

       . اندبراي شروع درمان به بيمار گان مي پوش  6

به بيمار آموزش مي دهد كه پس از ورود به محفظه فتوتراپي فقط   7
 . ناحيه درمان را در معرض نور قرار دهد

      

براي ( مطمئن مي شود كه بيمار عينك آفتابي را استفاده كند   8
 . را برندارد و در طي درمان آن) ها حفاظت چشم

      

ز ضد آفتاب استفاده وم امطمئن مي شود كه بيمار در صورت لز  9
  . كرده است

      

       . مي پوشاند ناحيه تناسلي را PUVAدر بيماران مرد  هنگام  10

 او را به فاصله مناسب از   دارد،UVBاگر بيمار درمان موضعي   11
به طور مثال در درمان صورت بايستي ( منبع نور قرار مي دهد 

      



 پوست/ دهمدوازفصل 

 
593

هايي از   قسمتباشد و براي) متر    سانتي 5/30( اينچ 12فاصله 
  . مناسب است) سانتي متر 6/7(  اينچ 3بدن 

       . پس از پايان درمان به بيمار كمك مي كند از محفظه خارج شود  12

 ساعت پوست خود را از نور 8به او آموزش مي دهد كه تا   13
 . خورشيد بپوشاند

      

14  

وهاي  نام و ميزان دار زمان و تاريخ و ميزان اشعه استفاده شده،
 زمان دقيق شروع و پايان  خوراكي يا موضعي دريافت شده،

 فاصله بين منبع نور وبدن و تحمل بيمار نسبت به  دريافت اشعه،
نظير عينك را  استفاده از وسايل حفاظتي درمان را ثبت مي كند

يا عارضه جانبي  هر نوع بهبود  ضعيت پوست بيمار،و. ثبت مي كند
 . را ثبت مي كند.... ، تورم و  قرمزي  ريزي، مثل پوسته 
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سيزدهمفصل   
  گوش–چشم 

 بيني
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

                                                          :         شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

   شست و شوي چشم:نوع فعاليت
  :اهداف

   پلك ها تميز كردن ترشحات اضافي-1
   پاك كردن چشم از مواد خارجي و سمي-2
   آماده كردن چشم بعد از اعمال جراحي-3

  :مورد نيازوسايل 
  محلول سرم فيزيولوژي -  گلوله هاي پنبه استريل -  دستكش استريل -  رسيور استريل -مشمع و رويه 

 37 ميلي ليتر با درجه حرارت 60-240معموالً با حجم (  محلول دستور داده شده-  كاسه استريل -استريل
  سرنگ استريل چشمي، قطره چكان استريل در مواردي كه حجم محلول شست و -درجه سانتي گراد 

   كيسه نايلوني-  پد چشمي درصورت لزوم -)به جاي سرنگ( شويي بسيار كم است 
   بهيار پرستار،: عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

1  

ور شست وشوي چشم را از نظر نوع، مقدار، غلظت ، درجه دست
حرارت محلول، دفعات استعمال ، و چشم مورد معالجه كنترل مي 

 براي OS براي چشم راست، ODمعموالً از عالمت اختصاري (كند 
  ). براي هر دو چشم استفاده مي شودOUچشم چپ و 

      

2  

 را از اقدام مورد وسايل را آماده كرده به اتاق بيمار برده  و او
استعمال محلول شست و شوي چشم معموالً ( نظر مطلع مي كند 

دردناك نيست، ليكن برخي تركيبات دارويي در ابتدا موجب 
 ).شوند سوزش چشم مي

      

3  
بيمار را در وضعيت نشسته يا خوابيده به پشت قرار مي دهد به 
 طوري كه سر بيمار به طرف چشم مورد معالجه چرخش داشته

 .مطمئن مي شود كه نور مستقيم به چشم بيمار نمي تابد. باشد

      

        .مشمع و رويه را روي شانه يا زير سر بيمار قرار مي دهد  4
       .ها را مي شويد و دستكش استريل مي پوشد دست  5

ي قرار مي دهد كه محلول شست و رسيور را زير گونه بيمار طور  6
 . داخل آن جريان يابدشو

      

      ر صورت لزوم براي جلوگيري از ورود ترشحات به داخل د  7
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چشم، قبل از شست و شو، پلك ها و مژه ها را با گلوله هاي پنبه 
از گوشه داخلي به طرف ( آغشته به سرم فيزيولوژي تميز مي كند 

تا از ورود ترشحات به داخل مجراي اشكي ) گوشه خارجي
 .ستفاده مي كنداز هر گلوله پنبه فقط يكبار ا. جلوگيري شود

سرنگ را از محلول شست و شو پر كرده و در دست غالب خود   8
 .مي گيرد

      

9  

با انگشتان دست چپ پلك باالي چشم بيمار را به طرف باال و پلك 
ملتحمه پايين به خوبي پايين را به طرف پايين مي كشد تا حفره 

در : دعمل شست و شو را در دو مرحله انجام مي ده (نمايان شود
مرحله اول با كشيدن پلك پايين به طرف پايين، و در مرحله دوم 
باكشيدن پلك باال به طرف باال، فشار انگشتان دست را روي 

 ).برجستگي استخوان گونه و زير ابرو وارد مي كند 

      

 سانتي متر در حفره 5/2محلول شست و شو را به آرامي از فاصله   10
 .ريزد ي به طرف گوشه خارجي ميملتحمه تحتاني از گوشه داخل

      

11  
در فاصله شست و شو از بيمار مي خواهد كه چشم هاي خود را 
بسته و به اطراف حركت دهد تا ترشحات اضافي پلك باال به طرف 

 .پايين آمده و به آساني شسته شود

      

 محلول دستور داده عمل شست و شو را آن قدر ادامه مي دهد تا  12
 .ا چشم به خوبي تميز شوديشده تمام شده 

      

پلك هاي بيمار را با گلوله هاي پنبه از سطح داخل به طرف خارج   13
 .تميز مي كند

      

        .اطراف چشم بيمار راخشك كرده و دستكش ها را خارج مي كند  14

در صورت لزوم با استفاده از پد چشمي، چشم را پوشانده و با   15
 .چسب در محل ثابت مي كند

      

واكنش بيمار را بالفاصله پس از شست و شو و مجدداً پس از سپري   16
  .شدن زمان مورد نياز جهت اثر بخشي دارو بررسي مي كند

      

 توجه مورد نياز را از ل را به محل مربوطه بر مي گرداند ووساي  17
  .آنها به عمل مي آورد

      

        .دست ها را مي شويد  18

19  

ا نكات مورد بررسي و مداخالت انجام اطالعات خود رادر رابطه ب
 نوع، مقدار، غلظت، درجه حرارت محلول، چشم مورد :شده شامل

معالجه و واكنش بيمار با ذكر ساعت در پرونده بيمار يادداشت مي 
  .كند
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                                        :                      تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                                              :                  نام عامل انجام كار

   خارج كردن لنزهاي تماسي:نوع فعاليت
   :هدف

  .كمك به خروج لنز در مواقعي كه مددجو خود قادر به اين كار نيست
  :مورد نيازوسايل 

    محلول نگه دارنده لنز-جاي نگه داري لنز 
   پرستار:عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

        .وسايل را آماده مي كند  1
       .ها را مي شويد دست  2
        .هدف از انجام كار را توضيح مي دهد  3
        .مددجو را در وضعيت نشسته و راحت قرار مي دهد  4

  خارج كردن لنزهاي تماسي سخت
       .ت خارج مي كشدپلك باال و پايين را دور از هم به سم  5
       .از مددجو مي خواهد كه پلك بزند  6
       .با پلك زدن لنزها خارج شده و روي دست مي افتد  7

  خارج كردن لنزهاي تماسي نرم
       .از مددجو مي خواهد كه به طرف باال و داخل نگاه كند  8
        .پلك پايين را به طرف پايين مي كشد  9
       . پاييني لنز قرار مي دهدانگشت اشاره را روي لبه  10

به آرامي لنز را بين انگشت شست و اشاره مي گيرد تا لنز آزاد   11
 .شود

      

       .د تا خارج شودچرخان ميلنز را به طرف باال   12
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                                    :                          تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                                          :                      نام عامل انجام كار

    گذاشتن و برداشتن ديسك دارويي چشم :نوع فعاليت
  :  اهداف

دو اليه نرم خارجي و اليه .  ديسك شكل دارويي كوچك بيضي شكل، قابل انعطاف و سه اليه اي است-1
و اسكلرا قرار مي گيرد و در شرايط مختلف مانند شنا، ورزش و مياني كه محتوي دارو است و بين پلك 

استفاده هم زمان . خواب قابل استفاده است و مانع از فراموش شدن مصرف دارو  توسط بيمار مي شود
  .الي نداردتماسي  هم اشكآن با لنز 

 يك هفته  ديسك، مصرف تدريجي دارو را سبب مي شود و مي توان هر كدام از آن ها را بيش از-2
  .استفاده كرد

  : موارد منع مصرف
در موارد كونژنكتيويت، كراتيت، جدا شدگي شبكيه و هر حالتي كه منجر به ميوز مردمك مي شود، نبايد 

  .استفاده شود
  .گذاشتن ديسك، چون ممكن است باعث تاري ديد شود بهتر است قبل از خواب انجام شود

  : مورد نيازوسايل 
  ي مورد نظر  ديسك داروي–دستكش 

  پرستار : عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
  گذاشتن ديسك چشمي

       .دست ها را مي شويد  1
        . دست كش مي پوشد  2

ديسك را با نوك انگشت فشار مي دهد تا صاف شود سپس از   3
  .بسته خارج مي كند

      

ج كشيده و ديسك را در پلك پايين بيمار را به آرامي به طرف خار  4
 .كيسه ملتحمه ايجاد شده  به طور افقي قرار مي دهد

      

5  

از بيمار مي خواهد چند بار پلك بزند تا ديسك مرطوب شده و در 
اگر هنوز ديسك در جاي خود قرار نگرفته .جاي خود قرار گيرد

پس . پلك پايين را به طرف خارج و باال كشيده مجدداً تكرار مي كند
ر گيري ديسك از بيمار مي خواهد به آرامي روي پلك پايين از قرا
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پس از قرار . را به طرف خارج و باال كشيده و مجدداً تكرار كند
گيري ديسك از بيمار مي خواهد به آرامي روي پلك بسته با 

 .انگشت خود فشار دهد

به بيمار آموزش مي دهد كه از مالش چشم كه باعث جا به جايي   6
 .قرنيه مي شود خودداري كندديسك روي 

      

7  

دست ها را مي شويد، ديسك را در آب خنك قرار : اگر ديسك افتاد
اگر هر دو چشم بيمار تحت درمان است، . مي گذاردداده و مجدداً 

ديسك هاي هر دو چشم را هم زمان قرار مي دهد تا مقدار يكساني 
 .از دارو را دريافت كنند

      

8  

 پلك پايين قرار نمي گيرد آن را در پلك باال اگر ديسك به خوبي در
قرار مي دهد به اين شكل كه پلك باال را به آرامي بلند كرده و به 
سمت باال مي كشد و ديسك را در كيسه ملتحمه ايجاد شده، قرار 
مي دهد سپس به آرامي پلك را رها مي كند و از بيمار مي خواهد 

رامي روي پلك بسته خود چند بار پلك بزند و مجدداً بيمار به آ
  .فشار دهد

      

9  
نحوه گذاشتن و برداشتن آن را به   يابد،است درمان ادامهاگر قرار 

 تمرين ويبيمار آموزش مي دهد و از او مي خواهد در حضور 
 .كند

      

10  
احساس جسم خارجي در : عاليم حساسيت به ديسك را كه شامل

 است به وي چشم، اشك ريزش، قرمزي، خارش، ترشح موكوسي
 .آموزش مي دهد

      

11  

ه عاليمي مانند تاري ديد، لرزش چشم و ورم پلك و سردرد ب
. خصوص در مصرف پيلوكارپين ممكن است وجود داشته باشد

 هفته پس از 6عموماً عاليم خفيف طبيعي است و حداكثر ظرف 
در صورت ادامه يا وجود عاليم شديد . مصرف بايد فروكش كند

 .ه پزشك مراجعه كندبيمار بايد ب

      

  برداشتن ديسك دارويي چشم

12  

ديسك را مي توان به دو طريق يك انگشتي يا دو انگشتي خارج 
در روش يك انگشتي، پس از پوشيدن دستكش، پلك پايين را . كرد

با انگشت برگردانده تا ديسك قابل رويت شود، سپس با انگشت 
  .دست ديگر آن را به آرامي خارج مي كند

 روش دو انگشتي پلك پايين را با يك دست برگردانده و پس از در
رويت آن با دو انگشت سبابه و شست دست ديگر ديسك را گرفته 
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  . و خارج مي كند
در صورتي كه ديسك در پلك قرار دارد با انگشت خود پلك بسته 
بيمار را به طور چرخشي حركت مي دهد تا ديسك در گوشه چشم 

به طور مستقيم از رويت مي توان آن را پس . بيمار ديده شود
 .خارج كرد) مانند پلك باال ( توسط انگشت از ملتحمه پايين 

13  
نوع و كاربرد داروي مصرفي، كاربرد دارو در يك چشم يا هر دو 

 تاريخ، زمان، دوز دارو و هر گونه عكس العمل بيمار به  چشم،
 .ديسك را ثبت مي كند
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 :                                                             تاريخ:                                  درماني يا بيمارستاننام مركز آموزشي 

                       :                                            شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

    كمپرس چشمي سرد و گرم:نوع فعاليت
  :  اهداف

  كيني كاربرد كمپرس سرد و گرم به منظور اثر درماني و تس-1
 كمپرس گرم با افزايش خون رساني كه منجر به افزايش جذب و كاهش التهاب مي شود سبب تسكين -2

  .ناراحتي بيمار مي شود
 كمپرس سرد با بي حس كردن فيبرهاي عصبي باعث تسكين درد و خارش شده و سبب كاهش ورم و -3

  .خفيف ناراحتي بيمار به كار بردخون ريزي مي گردد و مي توان آن را در فواصل داروهاي مسكن جهت ت
  . دقيقه انجام داد20 بار در روز و هر بار به مدت 6 به طور معمول كمپرس سرد و گرم را مي توان تا -4
  . استفاده از تكنيك استريل مانع عفونت داخل چشم مي شود-5

  :مورد نيازوسايل 
استريل يا محلول نرمال سالين است  محلول تجويز شده كه معموالً آب - دستكش استريل -  كمپرس گرم

   حوله-  سانتي متر10×10 تعدادي پدگاز به ابعاد - كاسه استريل-
  پرستار: عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

  اجراي كمپرس گرم
       .روش كار را براي بيمار توضيح مي دهد  1
        .محيط راحت و خلوتي برايش فراهم مي كند  2
        . بيمار را در  پوزيشن نشسته قرار مي دهد  3
       .اطراف شانه هاي بيمار حوله قرار مي دهد  4

دست ها را مي شويد و سر بيمار را كمي به طرف مقابل   5
 .  تا كمپرس بهتر در محل قرار گيردچرخاند مي

      

       .در صورت داشتن پانسمان چشمي آن را برمي دارد  6
       .شانه هاي بيمار قرار مي دهدحوله را اطراف   7
        .دستكش مي پوشد  8

قرار داده هواي  آن را ) يا دستكش ( تكه هاي يخ را در كيسه   9
  .خارج مي كند،سپس درآن  را مي بندد و آن را در پارچه مي پيچد

      

       محلول نرمال سالين يا محلول وسط گاز استريل را با آب استريل،  10
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وب مي كند تا جذب سرما از يخ بهتر شست و شوي چشمي مرط
 .صورت گيرد

11  

از بيمار مي خواهد چشم هايش را ببندد، سپس گاز مرطوب را 
روي چشم گذاشته و كيسه يخ را روي آن قرار مي دهد و با نوار 

اگر بيمار احساس درد كرد آن را برمي دارد چون . آن را مي بندد
 . نشان دهندبعضي بيماران ممكن است به سرما واكنش

      

       . دقيقه كيسه يخ و گاز را برمي دارد20 تا 15پس از   12
       .با يك گاز صورت بيماررا تميز و خشك مي كند  13

14  

روي پلك بيمار به طور مستقيم اگر كمپرس سرد و مرطوب بايد 
قرار گيرد، در كاسه استريل آب و يخ ريخته و پد گاز را در آن 

 2تقيماً روي پلك بيمار قرار مي دهد و هر خيس كرده و آن را مس
 . دقيقه آن را عوض مي كند3تا 

      

زمان و تعداد كمپرس، عاليم قبل و بعد از انجام روش، استفاده از   15
  .پماد يا پانسمان و تحمل بيمار را ثبت مي كند
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 :                                                                             تاريخ:                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب      :                                                          نام عامل انجام كار

    پانسمان چشمي:نوع فعاليت
  :  اهداف

   محافظت چشم پس از صدمه يا جراحي-1
   پيش گيري از صدمه در چشم بي حس شده-2
   تسريع در بهبود  با جذب ترشحات-3
   ممانعت از مالش يا لمس توسط خود بيمار-4
  :مورد نيازوسايل  
  پد چشمي ،باند  

   بهيار- پرستار:مل انجام كارعا
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

ابتدا پد مناسب اندازه چشم انتخاب كرده و آن را به آرامي روي   1
 .چشم بسته قرار مي دهد

      

        .سپس يك پد اضافه روي آن قرار داده و با چسب فيكس مي كند  2

        .اده مي كندجهت حفظ فشار بيشتر از بانداژ دو سر استف  3

       .اقدامات انجام شده و واكنش بيمار را در پرنده ثبت مي كند  4
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                                          شيفت:                      نام بخش
  : ارزشيابامضاء و مهر نظام پرستاري:                                                                نام عامل انجام كار

 شست و شوي چشم در سوختگي با مواد شيميايي: نوع فعاليت

  :هدف
  پاك كردن مواد خارجي و سمي

   :مورد نيازوسايل 
 - PH نوار اندازه گيري -  محلول شست و شوي استريل - گلوله هاي پنبه استريل -  دستكش -رسيور

  محلول بي حس كننده موضعي
   پرستار-پزشك: عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار يفرد

       .روش كار را براي بيمار توضيح مي دهد  1
       .بيمار را به آرامش دعوت مي كند  2

به بيمار تأكيد مي كند از مالش يا دستكاري چشم به علت افزايش   3
 .تخريب بافت چشم خودداري كند

      

       .دهد رار ميق) سر به طرف چشم مبتال خم شود(بيمار را به پهلو  4
       .يك حوله زير سر بيمار قرار مي دهد  5
       .دست ها را مي شويد  6
       .دستكش مي پوشد  7
       .كند براي باز نگه داشتن چشم بيمار ا ز اسپكولوم استفاده مي  8

9  
در صورتي . اطراف چشم و پلك ها را به طور كامل تميز مي كند

ريستال است قبل از شست و كه ماده شيميايي به شكل پودر يا ك
 .شو آن را به طور كامل از روي چشم و صورت پاك مي كند

      

قبل از شروع به شست و شوي چشم از بي حس كننده با دستور پزشك   10
 .استفاده مي كند

      

11  

دستور شست و شوي چشم را از نظر نوع محلول و مدت زمان 
مال سالين شست و شوي چشم با نر(شست و شو كنترل مي كند 

شست و شو در بخش اورژانس . يا رينگر الكتات شروع مي شود
 ليتر مايع براي هر 3 تا 2 دقيقه ادامه مي يابد و اين كار با 30 تا 20

 ).چشم صورت مي گيرد

      

       به طور مرتبدر طول شست و شو به بيمار توصيه مي كند كه   12
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 سطح چشم پلك بزند و چشم را در تمام جهات حركت دهد تا تمام
 .شسته شود

13  

عمل شست و شوي چشم را تا زماني كه چشم به طور كامل تميز 
برسد ادامه مي  ) 4/7 – 6/7(  ملتحمه به حد طبيعي PHشود و 

 با استفاده از نوارهاي آزمايشي كه به آرامي در ملتحمه PH( دهد 
   ).شود پلك تحتاني گذاشته مي شود اندازه گيري مي

      

14  
PHيد چندين بار بعد از شست و شو و براي كسب اطمينان از  با

  .اين كه دچار تغيير نخواهد شد، كنترل شود
      

       .پلك ها ي بيمار را با پنبه از سمت داخل به خارج تميز مي كند  15

       .دستكش هاي خود را خارج مي كند  16

       .وسايل را به محل مربوطه بر مي گرداند  17

18  
مدت زمان شست و شو، نوع ماده شيميايي، چشم نوع محلول، 

، تحمل بيمار، تاريخ و زمان انجام شست و  )OD يا OS( مبتال 
  .شو و پاسخ بيمار به شست و شو را ثبت مي كند
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                                           :                   تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                                                 :               نام عامل انجام كار

  كمك در خارج كردن جسم خارجي از چشم: نوع فعاليت
  :  اهداف

  خارج كردن جسم خارجي از چشم-1
  ايجاد آسايش و آرامش در بيمار-2

   :مورد نيازوسايل 
  پماد -   پد پوشاننده چشم-لول شست و شوي استريل مح- گلوله هاي پنبه استريل- دستكش-رسيور

  آنتي بيوتيك 
  پزشك و پرستار: عامل انجام كار

  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
       .روش كار را براي بيمار توضيح مي دهد  1
       .بيمار را به آرامش دعوت مي كند  2

ه علت افزايش به بيمار تأكيد مي كند از مالش يا دستكاري چشم ب  3
 .تخريب بافت چشم خودداري كند

      

       .دست هاي خود را مي شويد  4
       .دستكش مي پوشد  5
       .بيمار را در وضعيت نشسته يا خوابيده قرار مي دهد  6
       .تا حد امكان سر بيمار را بي حركت نگه مي دارد  7

ن از مصدوم مي خواهد از چرخش چشم خود به اطراف تا حد امكا  8
 .خودداري كند

      

قبل از شروع مداخالت از يك بي حس كننده با دستور پزشك   9
 .استفاده مي كند

      

       .در خارج كردن جسم خارجي به پزشك كمك مي كند  10
       .در صورت تجويز پزشك از آنتي بيوتيك استفاده مي كند  11
       .چشم بيمار را مي پوشاند  12
       .تأكيد مي كندبر لزوم مراقبت پي گير   13

14  
محل جسم خارجي در چشم مبتال، روش خارج كردن جسم 
خارجي، داروهاي استفاده شده، تحمل بيمار، واكنش بيمار به 

 .درمان، زمان و تاريخ را ثبت مي كند
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                                           :                   تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                                                 :               نام عامل انجام كار

  خارج كردن تامپون بينيكمك در  :نوع فعاليت
  :اهداف 

   برقراري آسايش بيمار -1
   برقراري تنفس از راه بيني -2

  :وسايل انجام كار
ظرفي براي تامپون  -  فلزي استريل1كنندهخارج فورسپس  - استريل يا رسيورتاگالي پ-ترالي يا سيني 

بار   ظرفي براي لوازم يك-) بند يكبار مصرف پيش( پوشش حفاظتي براي بيمار -كيسه يخ  -خارج شده
   دستكش يك بار مصرف- مصرف آلوده

                   پزشك و پرستار: عامل انجام كار

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
       .ياز را آماده مي كندوسايل مورد ن  1
       .روش كار را براي بيمار توضيح  مي دهد   2
       .م و راحت قرار  مي دهديبيمار را در وضعيت قا  3
       .مي شويدهاي خود را  دست  4
       .مي پوشانداطراف سينه بيمار را با پوشش حفاظتي   5
        .دستكش يكبار مصرف مي پوشد  6
       .داردمي  زير چانه او نگه رسيور را با كمك بيمار  7
       .مي كشدسر تامپون را با فورسپس گرفته و با نرمي   8

       .مي كند كار را متوقف ،  اگر بيمار درخواست نمود  9

       .پس از خارج كردن تامپون به وجود خونريزي توجه مي كند  10
       . مي كند را در صورت وجود خارجبالن كاتترهاي بالن دار  11

         .خونريزي از بيني در بيمار استمراقب بروز   12
        .مي كندسي دقيقه صبر   13
        .مي كشد كاتتر را آرام بيرون ، ندادخسپس در صورتي كه خونريزي ر   14

 ساعت در بستر بماند، سر را به جلو 2به بيمارتوضيح مي دهد كه   15
  .  ساعت بيني نگيرد24خم نكند و تا 

      

هر چه سريع تر ا ثبت نموده و يافته هاي غير عادي را اقدامات ر  16
  .مي كندگزارش  

      

                                           
1 - Dissecting 
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                       شيفت:                                         نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  شوي گوش و  شست :يتنوع فعال
  : اهداف 

   خارج كردن واكس و ترشحات چركي موجود در گوش -1
 سپتيك يا استعمال موضعي داروها  محلول آنتي  استعمال موضعي گرما،-2
  تسكين درد  -3

  :وسايل مورد نياز
ظرف  (شست و شو ست  -)گراد   درجه سانتي37حرارت ( شوي دستور داده شده  و محلول شست

در (بار مصرف  دستكش يك -ي ا گلوله پنبه -) سرنگ داراي مخزن ، شو  و شو يا پوار شست و شست
   چراغ قوه- اتوسكوپ -ب پد ضد آ -يا  اپليكاتور پنبه -  رسيور - )صورت لزوم

   پرستار- پزشك:عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
       .وسايل مورد نيازرا آماده مي كند  1
       .مي دهدروش كار را براي بيمار توضيح   2
        .محيط امن و خلوتي را براي بيمار فراهم مي كند  3

درجه حرارت محلول شست و شو را با ريختن مقداري از آن روي مچ   4
  .دست كنترل مي كند

      

در صورت آلوده (شسته و دستكش مي پوشدهاي خود را  دست  5
 ).استفاده مي كندبودن ترشحات حتماً از دستكش 

      

6  
بيمار را به (به بيماركمك مي كند كه در پوزيشن مناسب قرار گيرد 

چرخانيد  يا او را در حالت نشسته به طوري  ش مبتال ميسمت گو
 ).كه سر وگردن به يك طرف است قرارمي دهد

      

       .چنانچه مورد نياز است از چراغ قوه استفاده مي كند  7

8  
پد را زير گوش بيمار قرار مي لت نشسته است اگر بيمار در حا

دهد و به بيمار مي گويد كه شانه را باالتر از بازوها قرار دهد به 
 .صورتي كه پد يا حوله ثابت بماند

      

چنانچه بيمار خوابيده است يك حوله يا پد روي بالش قرار مي   9
 .دهد

      

ل سالين شست و شو كانال شنوايي را با اپليكاتور مرطوب شده با نرما  10
 .مي دهد و پاك مي كند

      

سرنگ شست و شو را از مايع پر مي كند و هوا را از آن خارج مي   11
  .كند
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الله گوش را در بزرگساالن به باال و عقب و در كودكان به پايين و   12
  .عقب مي كشد

      

جريان مايع را به آرامي در كف كانال شنوايي تزريق مي كند و   13
  .زه مي دهد كه جريان محلول برگردداجا

      

گوش تميز شده را با اتوسكوپ معاينه مي كند تا از تميز شدن آن اطمينان   14
  .حاصل مي كند

      

پس از اتمام شست و شو يك گلوله پنبه اي در مجراي شنوايي   15
  .قرار داده و از بيمار  مي خواهد كه به همان سمت دراز بكشد

      

        .آورده و دست هاي خود را مي شويددستكش را در  16

نوع ترشحات و عكس العمل بيمار و نحوه انجام كار را در گزارش   17
  .به صورت دقيق با ذكر تاريخ و ساعت ثبت مي كند
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                                                  :            تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                                                        :        نام عامل انجام كار

 كمك در خارج كردن جسم خارجي از گوش: نوع فعاليت

  : هدف
  خارج كردن جسم خارجي با حداقل آسيب

  :مورد نيازوسايل 
 -ن هاي گياهي روغ-ساكشن :  در صورت لزوم - رسيور– محلول شست و شوي گوش -دستكش

  ليدوكايين
   پزشك و پرستار:عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

       .روش كار را به بيمار توضيح مي دهد  1
       .بيمار را به آرامش دعوت مي كند  2
       .به بيمار تأكيد مي كند از دست كاري گوش خودداري كند  3
       .دست هاي خود را مي شويد  4
       .دستكش مي پوشد  5
       .بيمار را در وضعيت نشسته يا خوابيده قرار مي دهد  6
       .سر بيمار را بي حركت مي كند  7
       .در خارج كردن جسم خارجي به پزشك كمك مي كند  8

9  
  نوع جسم خارجي، روش خارج كردن آن، محل جسم خارجي،

خالت تحمل بيمار نسبت به روش، زمان و تاريخ و ساير مدا
 .را ثبت مي كند) مانند شست و شوي گوش( پرستاري 
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                 شيفت:                                               نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  مك به بالغين در گذاشتن سمعك  ك:نوع فعاليت
   :هدف

  حفظ وضعيت شنوايي
  :مورد نيازوسايل 
  سمعك

   بهيار–پرستار : عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        .باتري سمعك را از نظر عملكرد كنترل مي كند  1

پيچ مربوط به صوت آن را تا حدي باال مي برد كه صداي سوت   2
 . بشنودزدن آن را

      

رابط و گوشي سمعك را از نظر وجود هر گونه ترك، شكستگي و   3
  .عدم اتصال كنترل مي كند

      

        .پيچ صوتي سمعك را پايين مي آورد  4
       .گوشي آن را داخل كانال قرار مي دهد  5
       .آن را مي لغزاند تا در وضعيت مناسب قرار گيرد  6

ري آن پشت گوشي قرار مي اگر سمعك به صورتي است كه بات  7
 .گيرد، آن را پشت گوشي قرار مي دهد

      

       .پيچ صوت سمعك را به طور آهسته باال مي برد  8
        .با صداي طبيعي با مددجو صحبت مي كند  9
       .د چه موقع سطح صدا برايش مناسب استپرس از وي مي  10
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

                                                          :         شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

    گروه درماني :نوع فعاليت
  :  اهداف

  ها درگروه هاي مشابه  ني ابراز احساسات و نگرا-1
 كمك به اجتماعي شدن وبر قراري ارتباط با ديگران -2

  آموزش و مشاوره بيمار -3

   بازتواني بيمار -4
  :مورد نيازوسايل 

   صندلي و وسايل سمعي و بصري در صورت امكان –اتاق ساكت 
   روان شناس كارشناس و باالتر– پرستار كارشناس يا باالتر :عامل انجام كار

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

بيماراني كه از گروه فايده مي برند و برايشان مفيد است انتخاب   1
  . مي كند

      

مكان گروه درماني را مرتب مي كند و از نظر راحتي و نور و صدا   2
 .بررسي مي كند

      

       . وسايل سمعي و بصري را در صورت وجود آماده به كار مي كند  3
        . قبل از شروع ،  بيماران را درمورد فعاليت گروه آگاه مي كند  4

بيمار را به وسيله شرح هدف گروه و برنامه گروه براي آن روز   5
 . ترغيب مي كند

      

       . به بيماران خوشامد گفته و خود را معرفي مي كند  6

7  
 يكي از انواع  باتوجه به هدف از تشكيل گروه و نيازهاي گروه،

مثل گروه هاي ( روه درماني را در نظر گرفته  اجرا مي كندگ
 ...).گويي، گروه هاي خودياري سالمت و  خاطره

      

گروه را از نظر پيشرفت و افراد را از نظر پيشرفت فردي بررسي و   8
 .ارزشيابي مي كند

      

        .تمام اقدامات انجام شده و نتايج آن را گزارش و ثبت مي كند  9
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 :                                                             تاريخ:                                  كز آموزشي درماني يا بيمارستاننام مر

                                 :                                  شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

 Reality orientation آگاهي از واقعيت :نوع فعاليت

  :  اهداف
   محيط اطراف و زمان  وردن مجدد آگاهي فرد نسبت به هويت خود، حفظ برقراري يا به دست آ-1
   تأمين و حفظ رفتار قابل قبول اجتماعي -2
  هاي روزمره زندگي   استقالل درانجام فعاليت-3
   شأن، هويت و عزت نفس در فرد    بازسازي و حفظ اعتماد به نفس ،-4

  :مورد نيازوسايل 
 – راديو - تلويزيون– مجله – روزنامه – بولتن -ها يادگاري  –ها   عكس–ساعت ـ عالمت جهات اصلي 

   نقاشي – آينه – تقويم -چراغ شب نما
 10 در صورت نبودن پرستار، بهيار با سابقه كار بيشتر از –پرستار كارشناس و باالتر : عامل انجام كار

  .سال در بخش روان
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

ي بيمار را به وسيله مشاهده رفتارهاي او وضعيت هوشيار  1
  . ارزيابي مي كند

      

 مكان و شخص در زمان حال و  از بيمار سوال هايي در مورد زمان،  2
 . گذشته مي پرسد

      

3  

 از وسايل در دسترس براي آگاه سازي او  اگر بيمار آگاه نيست،
 امروز  يد،آقاي ج به تقويم نگاه كن:  مي گويد مثالً. استفاده مي كند

يا خانم پ . آيد همسرتان امروز به مالقات شما مي. دوشنبه است 
  بينيد؟ اسم خودتان را روي آن مي. اينجا تخت خواب است

      

 24آگاه ساختن بيمار را به طور مداوم درهر تعامل در طول   4
  . ساعت ادامه مي دهد

      

 بيمار را سازي ها روش آگاه به اعضاي خانواده و مالقات كننده  5
 .آموزش مي دهد

      

       . بيمار را با اسم كامل و لقب صحيح او صدا مي زند  6

هميشه خود و نقشش را به بيمار معرفي مي كند و مي گويد از بيمار چه   7
 . خواهد مي

      

8  
در هر بار يك گام را براي بيمار توضيح مي دهد و همان را از او 

لمس كردن يا نشان   تماس چشمي،  برقرار كردن مثالً. انتظار دارد
 دادن يك رفتار مثبت 
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9  
اي براي  مهمحيط آرامي را به وجود مي آورد و سعي مي كند برنا

داشته ) براي پرهيز از يكنواختي(  خاص هاي ايجاد برخي تحريك
  . باشد

      

10  
بيمار را وادار به صحبت كردن و برقراري ارتباط در جمع مي كند 

 مكان و شخص ارتباط مي   عادي او را با زمان ،و فعاليت هاي
 . دهد

      

11  
به گرمي با بيمار دست   لبخند مي زند،  جايزه و پاداش مي دهد مثالً

 به آرامي به پشت او مي زند يا هم زمان پاداش   با دست مي دهد،
 . كالمي و پاسخ مثبت مي دهد

      

ينه مرتب كند و به بيمار را تشويق مي كند ظاهر خود را در يك آ  12
 . خود نگاه كند

      

       . ها و كارهاي بدون هدف را اصالح مي كند صحبت  13

 مي كند كه براي بيمار تهديد استفاده)  راهنما( يي از ياد آورها  14
 .  وتحريك آميز نباشندكننده

      

        . اقدامات و مشاهدات خود را در پرونده بيمار ثبت مي كند  15
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

                                              :                     شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  )Quiet Room use( استفاده از اتاق امن :نوع فعاليت
  :  اهداف

  فضاي امن و با حداقل تحريكات خارجي براي بيمار  ايجاد يك -1
  كنترل رفتار بيمار در مراحل اوليه تعديل رفتار -2
   انجام مداخالت دارويي براي كنترل و تعديل رفتار بيمار -3

   آينه تميز  براي مشاهده حركات بيمار توسط پرستار –اتاق امن  :مورد نيازوسايل 
  س و باالتر پرستار كارشنا:عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

نيروي كمكي مورد نياز براي انتقال بيمار به اتاق امن را احضار   1
  . مي كند به خصوص در صورت عدم تمايل بيمار

      

       . چگونگي و چرايي انجام اين عمل را براي بيمار توضيح مي دهد  2
        . شود فل نميبه بيمار اطمينان مي دهد در اتاق ق  3

4  
به بيمار مي گويد وي يا يك پرستار ديگر در صورت لزوم براي كمك 
كردن به وي در به دست آوردن مجدد كنترلش در دسترس است و او 

  . مي كند را مشاهده 

      

است در اتاق  به بيمار آموزش مي دهد تا زماني كه وي اجازه نداده  5
 . بماند

      

       . ن همراهي مي كندبيمار را تا اتاق ام  6

هر گونه وسيله بالقوه خطرناك براي بيمار را از دسترس او دور   7
 . نگه مي دارد

      

       .  خلوت كند به بيمار فرصت مي دهد با خودش در اتاق امن،  8
        . سطح تعديل رفتار بيمار را بررسي مي كند  9

10  
چه به ( من   دقيقه يكبار تا زمان خروج بيمار از اتاق ا15هر 
بيمار را كنترل و ) واست خود بيمار و چه اجازه خودشدرخ

 .مشاهده مي كند

      

      . در طول كنترل و مشاهده بيمار با او ارتباط كالمي برقرار مي كند  11
       . كليه اقدامات و مشاهدات خود را در پرونده بيمار ثبت مي كند  12
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 :                                                             تاريخ:                                  ننام مركز آموزشي درماني يا بيمارستا

     :                                                              شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

   Elopement monitoring پيش گيري از  فرار :نوع فعاليت
  : هدف

  ط بيمار بدون نظر پزشك توس) بخش (جلوگيري از خطر ترك بيمارستان 
  همه ي پرسنل بخش زير نظر پرستار: عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

داليل مربوط به ايجاد محدوديت ها در بخش را براي بيمار   1
  .توضيح مي دهد

      

 به خصوص وقتي كه درهاي  بيمار را به دقت تحت نظر مي گيرد،  2
 .خروجي باز باشد

      

        .  دقيقه يكبار بيمار را كنترل مي كند15 حداقل هر  3

بيمار را تشويق مي كند در مورد افكار واحساسات خود نسبت به   4
  .فرار صحبت كند

      

       . هاي مربوط به بخش درگير مي كند بيمار را در فعاليت  5
       . بيمار را وادار مي كند لباس راحتي يا پيژامه بپوشد  6

7  
وسسه خود   توانست فرار كند،  طبق خط مشي مدر صورتي كه بيمار 

 سازمان هاي به( دنبال بيمار مي گردد و از ديگران كمك مي خواهد 
  ). ذيربط اطالع داده مي دهد

      

8  
 وضعيت او را بررسي  اگر بيمار پيدا شد و به بخش برگردانده شد،

را  از نظر بروز صدمات احتمالي او را معاينه مي كند و او  مي كند،
 . مي گردد تا هيچ وسيله خطرناكي همراه نداشته باشد

      

اقدامات و مشاهدات خود را در پرونده بيمار و دفتر گزارش پرستاري   9
  . ثبت مي كند
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                        :                                      تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                              :                                  نام عامل انجام كار

   مراقبت از بيمار تهاجمي و پرخاشگر:نوع فعاليت
    :اهداف

  . بيمار به خود وديگران صدمه نرساند-1
  . هاي موثر مقابله با  استرس استفاده كند  از روش-2

   :مورد نيازوسايل 
 – تجويز شده توسط پزشك معالج PRN داروي –زيكي در صورت نياز   وسايل مهار في-اتاق آرام و ساكت

    پنبه و الكل-  سي سي5 يا 2سرنگ 
   پرستار كارشناس و باالتر:عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

 به آرامي و با  با بيمار در مورد عاملي كه او را آشفته كرده است،  1
  .مي كندصداي اطمينان بخش صحبت 

      

هاي  به بيمار اجازه مي دهد كه پرخاشگري خود را از طريق فعاليت  2
 . مناسب يا ورزش بروز دهد

      

محيطي آرام و خصوصي جهت صحبت و آرامش براي بيمار   3
  . فراهم مي كند

      

        .با بيمار صادق است و به سواالت او به درستي جواب مي دهد  4

5  
در . در يك محيط ساكت دراز بكشدبه بيمار اجازه مي دهد 

 او را مورد صورت نياز در كنار او مي ماند يا به طور مرتب
 . مشاهده قرار مي دهد

      

بيمارا از نظر نياز به دارو يا محدود كردن بررسي مي كند و در   6
 . صورت نياز به پزشك اطالع مي دهد

      

 كه نياز به داروي بيمار را قبل از اين در صورت تجويز پزشك،   7
 . مهار فيزيكي باشد به او مي دهد

      

ها براي كنترل بيمار با شكست مواجه شد در  اگر تمامي تالش  8
 . صورت وجود دستور پزشك از مهار فيزيكي استفاده مي كند

      

دستور پزشك را براي استفاده از انزوا و مهار فيزيكي كسب مي   9
  . كند

      

      البته ( بخش اطمينان حاصل مي كند از حضور نيروي كمكي در   10
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نيروها بايستي در محيط باشند و فقط هنگام نياز وارد عمل 
 ).شوند

هاي فيزيكي مناسب و محكم براي قرار دادن بيمار در  از نگه دارنده  11
 . مهار فيزيكي استفاده مي كند

      

12  
يت اگر بيمار به طور مناسب به انزوا پاسخ نداد او را از اين وضع

داگانه و در مهار فيزيكي قرار خارج مي كند و در يك اتاق ج
 . دهد مي

      

13  
در صورتي كه اقدامات انجام شده و مهار فيزيكي در آرام كردن 

 را در صورت تجويز PRNبيمار موثر واقع نشد، دستور داروي 
  .پزشك معالج اجرا مي كند

      

 بيمار و گزارش نتايج اقدامات و مشاهدات خود را در پرونده  14
  .پرستاري ثبت مي كند

      

       .  حادثه را با بيمار بازبيني مي كند پس از ايجاد آرامش،  15

امات فوق حل نشد با پليس تماس در صورتي كه مشكل با اقد  16
  . گيرد مي
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                انجام كارنام عامل 

    انزوا براي بيماران پرخاشگر و تهاجمي :نوع فعاليت
  :  اهداف

   بيمار به خود و ديگران صدمه نزند-1
  هاي موثر مقابله با استرس استفاده كند  از روش-2

  : مورد نيازوسايل 
  اتاق انزوا و تخت 
   پرستار كارشناس و باالتر:عامل انجام كار

  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

چرا اين  به بيمار شرح مي دهد كه مي خواهد چه كاري انجام مي دهد و  1
  . كار مورد نياز است

      

چگاه هي (بيمار را با كمك دو يا چند نفر از پرسنل همراهي مي كند  2
 ).به تنهايي اين كار را انجام نمي دهد

      

ي كند و يافته هاي خود را ثبت بيمار را از نظر صدمات بررسي م  3
  .كند مي

      

4  
رسان باشند از او دور  ست آسيبتمام وسايلي را كه ممكن ا

كند و تا زماني كه او كنترل خود را به دست  آورد در يك مكان  مي
  . امن قرار مي دهد 

      

       . وسايل را در سياهه ي اموال بيمار ثبت مي كند  5

  پيراهن، شلوار،: به بيمار لباس راحت و  مناسب مي پوشاند مثل   6
 . زير پوش يا پيژامه و جوراب

      

       . درب اتاق انزوا را در تمام مدت قفل نگه مي دارد  7

8  

ه مشاهده بين مدار بست دقيقه يكبار از پنجره يا دور15 بيمار را هر
شود  اگر بيمار مضطرب است يا در دوربين ديده نمي. مي كند

كار همكاران را مطلع مي  قبل از اين. در رو ببيند بايستي او را رو
 .كند تا در صورت لزوم بالفاصله وارد عمل شوند

      

به بيمار مايعات كافي براي پيشگيري از كم آبي مي دهد و جذب و دفع را   9
  . كنترل مي كند

      

       دقيقه تنفس 15 ساعت ،2بيماري كه در انزوا مي باشد بايستي هر  10
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 . داشته باشد

11  
 مناسب است به او اجازه مي دهد براي غذا اگر شرايط بيمار

بيمار در هنگام غذا به وي كمك كرده و . خوردن اتاق را ترك كند
 . را از نزديك مشاهده مي كند

      

بيمار براي تنفس و غذا خوردن از كمك كافي هنگام جابه جايي  در  12
 . استفاده مي كند

      

 دهد از اتاق انزوا خارج ا به محض اينكه شرايط او اجازهبيمار ر  13
  .مي كند

      

14  

زمان   تاريخ و علت استفاده از انزوا،  ثبت بايستي شامل نام بيمار،
قيقه  د15مشاهدات خود را هر . شروع و زمان پايان انزوا باشد

 وضعيت فيزيكي و وجود  همچنين جذب و دفع،. يكبار ثبت مي كند
 ساعت بعد از خارج شدن از 24در طي . صدمات را ثبت مي كند

 كنترل رفتار و پاسخ به برنامه   تغييرات وضعيت روحي، انزوا،
  . مراقبتي پرستاري را ثبت مي كند
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 :                                                             تاريخ:                                  ارستاننام مركز آموزشي درماني يا بيم

          :                                                         شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

   مهار فيزيكي براي بيماران پرخاشگر و تهاجمي :نوع فعاليت
  :  اهداف

  . بيمار به خود و ديگران صدمه نرساند-1
  . هاي موثر مقابله با استرس استفاده كند ز روش  ا-2

  :مورد نيازوسايل 
  - جليقه مهار در صورت وجود– تخت راحت  -بند   مچ- زانوبند 

   پرستار كارشناس و باالتر:عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        . از ديگران كمك مي خواهد  1
       . ام كار را شرح مي دهدبه بيمار علت وچگونگي انج  2
        . بيمار را روي تخت مي خواباند  3

كار را طوري انجام  اين. بند و زانوبندهاي بيمار را مي بندد مچ  4
  . دهد كه محكم باشد ولي جلوي خونرساني را نگيرد مي

      

       . و ثبت مي كندمار را از نظر صدمات بررسيبي  5

مي كند و برگه گزارش حوادث  صدمات حاد را به پزشك گزارش   6
  .را پر مي كند

      

وسايل بالقوه تهديد كننده را از بيمار دريافت كرده و تا زماني كه   7
 .كنترل خود را به دست آورد در يك مكان امن نگهداري مي كند

      

بند و كمربند وي را خارج مي كند و تمام وسايل  سينه ها،  كفش  8
 .  مي كندبيمار را در سياهه لوازم ثبت

      

ها   تحريك و ادم اندام  قرمزي، بيمار را از نظر اشكال در جريان خون،  9
 .بررسي مي كند

      

        .براي جلوگيري از كم آبي به بيمار مايعات كافي مي دهد  10
        . مهار را در زمان غذا خوردن شل مي كند يا باز مي كند  11

12  

 گيرد و خودش بيمار را  از يك فرد ديگر كمك مي در زمان غذا،
براي اطمينان از ايمني، وسايل . مورد مشاهده دقيق قرار مي دهد

غذاخوري را قبل و بعد از غذا خوردن چك مي كند تا مطمئن شود 
 .اي را همراه خود نبرد بيمار وسيله
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بيمار را در برآوردن نيازهاي شخصي مثل استفاده از حمام و توالت   13
 . كمك مي كند

      

       . هر ساعت مهار بيمار را برمي دارد تا اجازه تحرك پيدا كند  14

بعد از استراحت بيمار را از نظر نياز به محدوديت فيزيكي دوباره   15
 . بررسي مي كند

      

16  
اگر بيمار كنترل كافي براي اينكه همه مهارها در يك زمان برداشته 

كند وبه ترتيب  در هر زمان يك عضو را باز مي  شود را ندارد،
 .ها اجازه حركت داشته باشند ادامه مي دهد تا همه اندام

      

17  

بيمار را خواه به طور حضوري يا از طريق دوربين مدار بسته 
اگر بيمار مضطرب است يا در دوربين . تحت مشاهده قرار مي دهد

كه از دوربين هنگامي . شود بايستي او را رو در رو ببيند ديده نمي
  ). قفل مي كند( مي كند در اتاق را مي بندد  استفاده مداربسته

      

طبق دستور ( دهد  را به محض اينكه شرايط او اجازه بيمار   18
  . از مهار خارج مي كند) پزشك

      

كليه اقدامات و مشاهدات خود را در پرونده و دفتر گزارش   19
  .پرستاري طبق دستور ثبت مي كند
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 :                                                             تاريخ:                                  كز آموزشي درماني يا بيمارستاننام مر

                                 :                                  شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  اقدامات مربوط به مراقبت از خود در بيماران رواني  : نوع فعاليت
  :هدف

  . مربوط به مراقبت از خود را با توجه به محدوديت هايش انجام دهدبيمار فعاليت هاي
  :مورد نيازوسايل 

  برچسب-  ليوان پالستيكي يا يك بار مصرف- دمپايي -  صابون- حوله – مسواك -شانه يا برس

   بهيار– پرستار :عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
      . ر را در امر مراقبت از خود بررسي مي كندميزان توانايي هاي بيما  1

مهارت هاي مورد نياز و رعايت خود مراقبتي را  به بيمار آموزش   2
 .مي دهد

      

       . وسايل مورد نياز بيمار را در دسترس وي قرارمي دهد  3
       .بيمار را به انجام فعاليت هاي روزانه خود تشويق مي كند  4

هايش انجام  از خود را با توجه به محدوديتبه بيماري كه مراقبت   5
 .   بازخورد مثبت مي دهد مي دهد،

      

به انجام آن نيست،  به او كمك در انجام اموري كه بيمار قادر   6
 .كند مي

      

 در  در بيماراقدامات و مشاهدات خود را در مورد مراقبت از خود  7
  . پرونده او و گزارش پرستاري ثبت مي كند
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

                                        :                           شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  كمك به تغذيه در بيماران رواني مبتال به كم خوري :نوع فعاليت

  : اهداف
  . بيمار در حد طبيعي حفظ شود تغذيه-1
  .  وزن بيمار به حد طبيعي برگردد-2
  و لنفوسيت هاي خون به حد طبيعي HCT ,Hb, cholestrol ، آلبومين، پروتئين، BUN مقادير -3

  .برگردد
  . قدرت و تحمل بيمار براي فعاليت افزايش يابد-4
  . غشاهاي مخاطي سالم باشد-5

  :مورد نيازوسايل 
   پرستار كارشناس و باالتر :كارعامل انجام 

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

         .مي كندمحيط مناسبي جهت تغذيه مددجو فراهم   1

       .از بحث با مددجو خودداري مي كند  2

        .از مقايسه رفتارهاي مددجو با سايرين خودداري مي كند  3

        .اجازه كنترل مددجو بر رفتارهايش را مي دهد  4

        .از قضاوت در مورد بيمار خودداري مي كند  5

       . بررسي مي كنده هاي سوء تغذيه را در بيمارعاليم و نشان  6

        .كنترل مي كند كه بيمار چه مقدار از غذايش را مصرف مي كند  7

        .تهوع و استفراغ را در بيمار كنترل مي كند  8

9  
ر به تغذيه به كار مي بندد تمهيدات مورد نياز را جهت ترغيب بيما

 ).مراقبت از دهان قبل از تغذيه(
      

10  
جهت تأمين عاليق و نيازهاي غذايي بيمار با متخصص تغذيه 

  .مشورت مي كند
      

        .مواد غذايي را به مقدار كم  و دفعات زياد به بيمار مي دهد  11
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        .ساندحتي االمكان تحريكات محيطي را هنگام تغذيه به حداقل مي ر  12

13  
 هايي مثل سبزي ـ  هاي غذايي از چاشني به منظور تحمل بهتر رژيم

 . در صورت امكان استفاده مي كند...  آبليمو و–ترشي ـ ماست 
      

14  
زمان كافي جهت تغذيه به بيمار مي دهد و در صورت لزوم غذا را 

  .دوباره براي بيمار گرم مي كند
      

از همراهان بيمار مي خواهد مواد در صورت اجازه دادن پزشك   15
  .غذايي مورد عالقه او را برايش فراهم كنند

      

... )  كنسرو و  (در مورد بيماران پارانوئيد از مواد غذايي بسته بندي شده   16
 . استفاده مي كند

      

      . ي ابتدا خودش مي چشد هاي بيمار پارانوئيد غذا را در مقابل چشم  17

اني كه بيش فعال و بي قرار هستند، خودش لقمه مي در مورد بيمار  18
  .گيرد و از رژيم هاي پر كالري استفاده مي كند

      

       .كند در صورت امكان به بيمار اجازه مي دهد نوع غذايش را انتخاب  19

20  
اسيد    ،B12با مشورت متخصص تغذيه از غذاهايي كه ويتامين 

  . بيمار مي خوراندفوليك، تيامين و آهن بيشتري دارند به 
      

        . در صورت عدم همكاري بيمار با پزشك مشورت مي كند  21

اقدامات و مشاهدات خود را در مورد تغذيه بيمار در پرونده بيمار   22
  . و گزارش پرستاري ثبت مي كند
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                انجام كارنام عامل 

  )مبتال به پرخوري( كمك به تغذيه در بيماران رواني : نوع فعاليت 
  :اهداف

  .  بيمار به صورت تدريجي كاهش وزن را تجربه كند و وزن به حد طبيعي برسد-1
  . حفظ شودطبيعي غذايي بيماردر حد  رژيم-2

 :مورد نيازوسايل 

    پرستار كارشناس و باالتر ـ  :عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
         .مي كندمحيط مناسبي جهت تغذيه مددجو فراهم   1
       .از بحث با مددجو خودداري مي كند  2
        .ن خودداري مي كنداز مقايسه رفتارهاي مددجو با سايري  3
        .اجازه كنترل مددجو بر رفتارهايش را مي دهد  4
        .از قضاوت در مورد بيمار خودداري مي كند  5
      . كند  بيشتر را در بيمار بررسي ميعاليم افزايش وزن و علت تغذيه  6

  با متخصص تغذيه جهت برقراري رژيم غذايي مناسب براي بيمار،  7
 . مشورت مي كند

      

ز با اجازه پزشك معالج افزايش ميزان فعاليت بيمار را طي رو  8
 . دهد مي

      

       .مصرف كالري را در رژيم بيمار محدود مي كند  9
       .نتايج آزمايشات هورموني بيمار را بررسي مي كند  10

 يا افزايش مجدد يا عدم همكاري  در صورت عدم تغيير در وزن  11
  . شورت مي كندبيمار با پزشك معالج م

      

اقدامات و مشاهدات خود را در پرونده  بيمار و گزارش پرستاري   12
  .ثبت مي كند
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                                                     شيفت:           نام بخش
  :ظام پرستاري ارزشيابامضاء و مهر ن:                                                                نام عامل انجام كار

 اقدامات هنگام اختالل خود مراقبتي از نظر استحمام: نوع فعاليت

   :هدف
  .بيمار با حداقل كمك و حداكثر ايمني حمام كند

  :مورد نيازوسايل 
 .وسايل حمام كردن كه در بحث مربوط به خود آمده است 

  كمك بهيار: عامل انجام كار
  

 الحظاتم  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
       .  دماي آب را كنترل مي كند  1

       . وسايل حمام را در دسترس او قرار مي دهد  2
       .رنگ پوست را در طي حمام مشاهده مي كند  3
       .امنيت را در حمام فراهم مي كند  4

        .محيط و فضاي خصوصي را در حمام رفتن رعايت مي كند  5

ا به استفاده از دوش و شير آب اگر فرد توانايي فيزيكي دارد وي ر  6
  .تشويق مي كند

      

7  
هنگام حمام دادن دستورهاي ساده به فرد مي دهد و از گيج كردن 

  .وي خودداري مي كند
      

        .زمان مشخصي را جهت حمام نمودن انتخاب مي كند  8

 زمان و تاريخ و هر نوع يافته غيرطبيعي را يادداشت مي كند و در   9
  . پزشك يا پرستار مسئول اطالع مي دهدصورت لزوم به 
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                شيفت:                                                                نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  ECTل از انجام  مداخالت پرستاري قب:نوع فعاليت 
   :اهداف

   ECT انجام صحيح -1
   به حداقل رساندن عوارض و خطرات آن براي بيمار-2

  :مورد نيازوسايل 
 دستگاه - دستكش- پنبه و الكل- گارو– آنژيوكت -وسايل محافظت كننده مثل مچ بند يا زانو بند

 - با اندازه مناسب روياي - ماسك و كانوال– اكسيژن سانترال  كپسول اكسيژن يا- چسب-فشارخون
  ترالي كد

  پرستار واجد شرايط:  عامل انجام كار
   

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
       .دستور روان پزشك  را در پرونده بيمار كنترل مي كند  1
        .   را كنترل مي كندECT يا قيم وي جهت  رضايت نامه بيمار  2

3  

و ) مشاوره قلب و ريه (ECTهاي مورد نياز قبل از  مشاوره
  :آزمايشات زير را پيگيري مي كند

   شمارش گلبول قرمز -1
   آزمايشات تيروييد-2
   آزمايش ادرار -3

      

        .اسكن جمجمه را چك مي كند  عكس قفسه سينه و  4
        .بيمار را حمام مي كند  5

ه با تأكيد بر درماني بودن اين روش ن ( ECTبه بيمار در مورد فرآيند   6
  . توضيح مي دهد) تنبيهي بودن آن

      

 ساعت قبل براي جامدات 8 ساعت قبل براي مايعات و از 6بيمار را از   7
NPOمي كند .  

      

        .هاي مصنوعي، عينك و وسايل تزييني بيمار را خارج مي كند دندان  8

را ) كنترل و اطمينان از قطع موقت بعضي از داروها(رژيم دارويي بيمار   9
  .ل مي كندكنتر

      

        .ها را كنترل مي كند خالي بودن مثانه و روده  10
        .عاليم حياتي را كنترل و چارت مي كند  11



استانداردهاي خدمات پرستاريچك ليست 

 
634

دستورات دارويي قبل از انجام الكتروشوك را اجرا مي كند و در پرونده   12
  .بيمار ثبت مي كند

      

ج در صورت وجود موارد غيرعادي آن را ثبت كرده و به پزشك معال  13
  .گزارش مي كند

      

        .راست دستي يا چپ دستي بيمار را در پرونده مشخص ثبت مي كند  14

گذاري تراشه در دسترس است،  از اين كه اكسيژن، ساكشن و وسايل لوله  15
  .اطمينان حاصل مي كند

      

د و براي تقليل بيم و هراس بيمار تمهيدات حمايتي دار ر را گرم نگه ميبيما  16
 .ي بردبه كار م

      

        .  شيوه انجام كار را به بيمار توضيح مي دهد  17
        . ها را مي شويد دست  18
        . بيمار را روي تخت مي خواباند و او را  در وضعيت مناسب قرار مي دهد  19
        . چك مي كندECTعاليم حياتي بيمار را قبل از انجام   20
        . وصل مي كند بيمار را به دستگاه مانيتورينگ قلبي   21

براي بيمار يك خط وريدي مي گيرد و در طول فرايند آن را باز نگه مي   22
  .دارد

      

       .دستور روان پزشك  را در پرونده بيمار كنترل مي كند  23
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                                       :                       تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                                             :                   نام عامل انجام كار

   ECT مداخالت پرستاري حين انجام :نوع فعاليت
   :اهداف

   ECT انجام صحيح -1
   به حداقل رساندن عوارض و خطرات آن براي بيمار-2

  :مورد نيازوسايل 
 ترالي - نازال - كانوال– ماسك– ايروي - رابط-)رال اكسيژن سانت(  كپسول اكسيژن -دستگاه فشارخون

  . محافظ دندان-كد
  پرستار: عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

مر تا به هوش آمدن بيمار پايش عاليم حياتي را به طور مست  1
  .كند مي

      

 از باز بودن راه هاي هوايي و دادن پوزيشن مناسب به بيمار   2
 . مينان حاصل مي كنداط

      

هاي بيمار  جهت جلوگيري از گاز گرفتگي زبان، محافظ بين دندان  3
  . قرار مي دهد

      

هنگامي كه بيمار به هوش آمد به آرامي آنچه را كه اتفاق افتاده است   4
  . به او شرح مي دهد

      

يك  (ECT نحوه انجام  ميزان الكتريسته تخليه شده، مدت زمان تشنج،  5
  .  را ثبت مي كندECTو داروهاي مصرف شده حين ) رفه دو طرفهط

      

6  
شامل (   را يادداشت مي كند ECTتمام مشاهدات و موارد حين 

هاي بيمار در طي درمان و وضعيت جسمي و   پاسخ عاليم حياتي،
  ). رواني بيمار

      

        . دقيقه تا زمان ثابت شدن كنترل مي كند15عاليم حياتي بيمار را هر   7

براي خروج بيمار از اتاق (بيمار را به اتاق خود منتقل مي كند   8
ECTدستور پزشك مورد نياز است .(  

      

9  
گيري مي كند و به   عاليم حياتي بيمار را اندازهECTيك ساعت بعداز 

تا زماني كه . دماي بدن  بيمار از نظر هيپرترمي بدخيم توجه مي كند
  .ي ساعتي آن مورد نياز استعاليم حياتي ثابت شود، بررس
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   تشيف:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  )Health teaching ( اقدامات مربوط به آموزش بهداشت :نوع فعاليت
  :هدف

  آموزش موارد مربوط به بهداشت و سالمت فردي
  :مورد نيازوسايل 

 وسايل كمك آموزشي با توجه به امكانات بيمارستان

  پرستار : عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
       . هاي قبلي بيمار را بررسي مي كند   ميزان دانسته  1

       . ا به بيمار منتقل مي كنداطالعات جديد ر  2

       . بازخورد مثبت و جايزه به بيمار مي دهد  3

        .در صورت لزوم به بيمارتكليف مي دهد  4

        .آموزش هاي داده شده را گزارش و ثبت مي كند  5

        .واكنش بيمار را به آموزش گزارش و ثبت مي كند  6
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 :                                                             تاريخ:                                  رستاننام مركز آموزشي درماني يا بيما

         :                                                          شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  Spiritual Intervention  مداخالت معنوي :نوع فعاليت

  :هدف
  وي موجودايجاد محيط امن و پذيرا جهت بيان عقايد و نيازهاي معن

  :مورد نيازوسايل 
  اتاق آرام

    بهيار-پرستار : عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
       .  عقايد و عملكرد معنوي بيماران را بررسي مي كند  1

       . به عقايد بيمار گوش مي كند  2

       . با بيمار همدلي مي كند  3

با توجه به امكانات بخش و رعايت   دلخواه بيمار رامقوالت معنوي  4
 . آسايش ساير بيماران  براي وي فراهم مي كند

      

        .تمام مواردي كه نياز به گزارش دارد را گزارش و ثبت مي كند  5
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                                   :                           تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                                         :                       نام عامل انجام كار

 )، بخشي از رفتار درماني1ژتون درماني( اقدامات مربوط به سيستم هاي امتيازي :نوع فعاليت

  :هدف
  تشويق بيمار به تكرار رفتارهاي مثبت با استفاده از ژتون

   :مورد نيازوسايل 
  ژتون

   پرستار :رعامل انجام كا
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
       .  فهرستي از انتظارات رفتاري به عنوان قوانين واحد تهيه مي كند  1

       .  اين انتظارات را براي بيمار توضيح مي دهد  2

       .  رفتار بيماران را مشاهده مي كند  3

      .ر امتياز مي دهد به بيمار بالفاصله پس از مشاهده رفتارمورد انتظا  4

        .موارد ضروري را گزارش و ثبت مي كند  5

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
4-.Token economy 
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                              شيفت:                                  نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

 )كار با خانواده(اقدامات مربوط به خانواده درماني : وع فعاليتن
  :اهداف

  :اعضاي خانواده قادر باشند
  . احساسات خود را به پرستار و يكديگر بيان كنند-1
  . در برنامه مراقبت از بيمار شركت كنند-2
  . سيستم هاي حمايت كننده را بشناسند و از آنها استفاده كنند-3

  :مورد نيازوسايل 
  وسايل سمعي و بصري –اتاق آرام و ساكت 

   روانشناس– پرستار :عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

تك افراد خانواده مورد بررسي قرار  روش هاي مقابله را در تك   1
 .مي دهد

      

       .الگوهاي مقابله را در خانواده بررسي مي كند  2

3  

  : موارد زير بررسي مي كند وضعيت خانواده را در
  . اشتغال، بيكاري، از دست دادن كار- الف
 وضعيت محل سكونت، كافي بودن فضاي خانه، ازدحام، وجود -ب

  اتاق خصوصي براي بيمار، تميزي و بهداشت
  هاي درماني  وضعيت مالي، منابع درآمد، هزينه خانواده، هزينه-ج
    وضعيت حمل و نقل                       -د
  سابقه سوء پيشينه-هـ

      

ميزان اطالعات خانواده در مورد بيماري و نحوه مراقبت از آن را   4
 .بررسي مي كند

      

        .اطالعات تكميلي و مورد نياز را ارائه مي كند  5

منابع ارجاع و موسسات حمايتي را شناسايي و به خانواده اعالم   6
  . مي كند

      

شويق خانواده به ابراز احساسات و هاي مناسب جهت ت از تكنيك  7
  . هايشان استفاده مي كند نگراني

      

آل را براي آنها توضيح مي دهد و تصميم گيري را  هاي ايده مراقبت  8
  .به عهده خودشان مي گذارد

      

        .تمام اقدامات انجام شده را گزارش و ثبت مي كند  9
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 :                                                                                       تاريخ:        نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

 اقدامات هنگام هذيان و توهم: نوع فعاليت

  :هدف
 .هاي هذيان و توهم را از خود نشان ندهد بيمار عاليم و نشانه

  تار  پرس:عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
       . آرام با حداقل محرك ها فراهم مي آورددر مرحله حاد وضعيتي  1

از لمس نمودن بيمار بـدون توجـه        (قلمرو خصوصي بيماررا حفظ مي كند         2
 ).قبلي اجتناب مي كند

      

       .محيط امن و به دور از هرگونه خطر براي بيمار فراهم مي كند  3
       .هذيان و توهم بيمار را به هيچ وجه تاييد يا رد نمي كند  4
        .تماس چشمي با بيمار برقرار مي كند  5

با بيمار ارتباط برقرار كرده و او را تشويق مي كند تـا بـا آزادي و             6
  .اعتماد صحبت كند

      

در صورت امكان جهت جلب اعتماد بيمار مراقب ثابت بـراي بيمـار               7
  . كندانتخاب مي

      

        .هاي رفتار درماني براي بيمار  استفاده مي كند از تكنيك  8
        .بيمار را به شركت در اجتماعات و گروه ها تشويق مي كند  9

هــاي ســودمند،  از محــيط درمــاني شــامل امنيــت محيطــي، فعاليــت  10
  .آموزش مهارت هاي اجتماعي استفاده مي كند

      

بيمـار را محـدود     ) هاي سازماني     تكلبا توجه پرو  (در صورت نياز      11
  .مي كند

      

ــيش  12 ــار    عوامــل پ ــق پرســش از بيم ــوهم را از طري ــده ت ــري كنن گي
  .شناسايي مي كند

      

وآموزش تطابق بـا عاليـم و       ) psychoeducation(آموزش رواني     13
  .هاي اسكيزوفرنيا را انجام مي دهد نشانه

      

پرخاشــگري و رفتــار توهمــات آمرانــه و دســتوري كــه منجــر بــه   14
  .شود را كنترل مي كند خشونت آميز مي

      

        .تمام اقدامات انجام شده و نتايج آن را گزارش و ثبت مي كند  15
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

                                       :                            شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

   اقدامات هنگام اضطراب:نوع فعاليت
   :هدف

  كاهش اضطراب و عاليم ناشي از آن
   پرستار :جام كارعامل ان

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

 مشكالت خانوادگي و اختالالت رفتاري و  هاي قلبي، سابقه بيماري  1
  .اضطرابي را در بيمار بررسي مي كند

      

        ).متوسط، كم، شديد، هراس(سطح اضطراب را ارزيابي مي كند   2

        .يك محيط بدون محرك و آرام فراهم مي كند  3

        .گذاردمي در كنار بيمار مي ماند و او را تنها ن  4

        .به بيمار فرصت ابراز احساسات مي دهد  5

        .هاي شناختي استفاده مي كند از درمان  6

        .دستور داروهاي آرام بخش را اجرا مي كند  7

        .سطح هوشياري و عاليم حياتي مددجو را كنترل مي كند  8

        .ت رفتاري بيمار را ثبت و گزارش مي كندهرگونه تغييرا  9

هاي تنفسي و آرام سازي و توقف فكر جهت كاهش  از آموزش  10
  .اضطراب استفاده مي كند

      

، روان درماني بينش گرا و )حساسيت زدايي(از رفتار درماني   11
  .هاي اجتماعي استفاده مي كند آموزش مهارت

      

        .يج آن را گزارش و ثبت مي كندتمام اقدامات انجام شده و نتا  12
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                       شيفت:                                                                         نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  )اختالل در سازگاري(دي  اقدامات در سازگاري نامؤثر فر:نوع فعاليت
  : اهداف

   بيمار نيازهاي خود را شناسايي كند-1
  .ها تشخيص دهد هاي مؤثر مقابله با تنش را از ساير روش  روش-2

   پرستار :عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

عوامل ايجاد كننده و تسهيل كننده اختالل در سازگاري را ارزيابي   1
  .ندمي ك

      

هاي  افراد، وسايل و موقعيت( استرس محيط را كاهش مي دهد   2
  ).تنش زا را كم مي كند

      

3  
با ايجاد يك رابطه مثبت و سودمند با بيمار و خانواده او و 
شناسايي ميزان وابستگي بيمار،آن ها را در برنامه مراقبتي و 

  .گيري سهيم مي كند تصميم

      

مثل (ه را مورد شناسايي قرار مي دهد هاي نامناسب مقابل روش  4
  ).سيگار يا الكل

      

به فرد كمك مي كند استراتژي هاي مشكل گشايي مناسبي را   5
  .انتخاب كند

      

        . حزن و اندوه را در بيمار نمي گيردجلوي فرآيند  6
        .تمام اقدامات انجام شده و نتايج آن را گزارش و ثبت مي كند  7
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 :                                                             تاريخ:                                   آموزشي درماني يا بيمارستاننام مركز

                               :                                    شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

   اقدامات در برابر استفاده از روش هاي غير موثر و اشتباه مقابله:نوع فعاليت
   :هدف
  . هاي مؤثر مقابله استفاده كند از روشبيمار 

   پرستار :عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        .ترس و اضطراب بيمار را كاهش مي دهد  1
        .بيمار را در برنامه مراقبت از خود شركت مي دهد  2

به بيمار و خانواده وي در مورد سيستم هاي قابل دسترس   3
  .عات مي دهدحمايتي اطال

      

        .رفتارهايي را كه نشانه تطابق مؤثر در بيمار است تقويت مي كند  4

جهت مالقات ساير افرادي كه مقابله موفقيت آميز در موقعيت   5
  .مشابه داشته اند از گروه درماني استفاده مي كند

      

        .تمام اقدامات انجام شده و نتايج آن را گزارش و ثبت مي كند  6
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

                                             :                      شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

   اقدامات هنگام اختالل در تعامل اجتماعي:نوع فعاليت
  :هدف

  .كيفيت تعامالت اجتماعي پيشرفت كندبيمار در كميت و 
   پرستار :عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

        .به هر روش ممكن با بيمار ارتباط برقرار مي كند  1

        .بيمار را به بيان احساسات خود تشويق مي كند  2

مار در مقابل هرگونه برقراري ارتباط يا بيان احساسات از طرف بي  3
  .به او بازخورد مثبت مي دهد

      

4  
به بيمار كمك مي كند افرادي را كه در كنار آنها احساس آرامش 

  .كند شناسايي كرده و با آنها ارتباط بيشتري برقرار كند مي
      

        .روش هاي مناسب مقابله را به بيمارآموزش مي دهد  5

تر با آن ها به بيمار از اطرافيانش اطالعات مثبت مي دهد تا به  6
  .ارتباط برقرار كند

      

        .خانواده را به مالقات مكرر و حمايت از بيمار تشويق مي كند  7

        .تمام اقدامات انجام شده و نتايج آن را گزارش و ثبت مي كند  8
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                                                  :            تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                                                        :        نام عامل انجام كار

   اقدامات هنگام انزواي اجتماعي :نوع فعاليت
  :هدف

  .دار با ديگران برقرار كند و احساس تنهايي و وازدگي نداشته باشد بيمار قادر باشد ارتباط معني
   پرستار :عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار فردي
        .اش تشويق مي كند بيمار را به بيان احساسات و علت انزوا طلبي  1

        .ساعات مالقات بيشتري را براي بيمار اختصاص مي دهد  2

        .اش تشويق مي كند هاي تلفني بيمار را به افزايش تماس  3

        .دهد ختصاص ميار ازماني را براي نشستن و صحبت كردن با بيم  4

 تلويزيون براي بيمار استفاده از وسايلي مانند ساعت، راديو و  5
  .كند مي

      

        .تحريكات محيطي را افزايش مي دهد  6

7  
 هاي ساده مي دهد و در قبال انجام مسووليتبه بيمار در بخش 

  .آن ها او را تشويق مي كند
      

        . و ارتباط مي كنددوستان و خانواده را تشويق به حفظ دوستي  8

        .هاي اجتماعي تشويق مي كند بيمار را به شركت در فعاليت  9

        .تمام اقدامات انجام شده و نتايج آن را گزارش و ثبت مي كند  10
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                                :                              تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                                      :                          نام عامل انجام كار

   اقدامات پرستاري جهت بهبود اعتماد به نفس پايين :نوع فعاليت
  : اهداف

  .  بيمار تصوير واقعي از خود به دست آورد، نقاط قوت و مثبت خود را شناسايي كند- 1
  .اط مناسب برقرار كند در فعاليت هاي گروهي شركت كند و ارتب-2

  پرستار: عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

        .فرد را ياري مي كند تا سطح اضطرابش را كاهش دهد  1

        .در قبال انجام وظايف بازخورد مثبت مي دهد  2

3  
قضاوت (افراد را در بيان احساسات مثبت و منفي تشويق مي كند 

  ). مي كندنمي كند، همدلي
      

        .فرصت هايي جهت اجتماعي شدن را فراهم مي كند  4

        .مهارت هاي اجتماعي را آموزش مي دهد  5

6  
در مورد رفتارهاي مشكل ساز مثل پرخاشگري، بهداشت ضعيف 

محدوديت هايي براي بيمار قائل و اشتغال ذهني به خودكشي 
  .شود مي

      

        .شركت مي دهدبيمار را در گروه درماني حمايتي   7

        .سيستم هاي حمايتي جاري را ارزيابي و تجهيز مي كند  8

        .تمام اقدامات انجام شده و نتايج آن را گزارش و ثبت مي كند  9

  . انجام اين فرآيند به نيروي انساني و امكانات موجود در بخش بستگي دارد
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 :                                                                                تاريخ:               نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

   مراقبت از مددجو مبتال به دمانس     :نوع فعاليت
  : اهداف

  قراري مددجو   كاهش اضطراب و بي-1
 هاي روزانه  اسب در فعاليتكمك به مددجو جهت دستيابي به عملكرد من-2

 كمك به اجتماعي شدن مددجو-3

   فراهم كردن محيط مناسب جهت ايجاد احساس راحتي و حمايت از مددجو-4
  پرستار: عامل انجام كار

  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        .از ايزوله كردن مددجو خودداري مي كند  1
       .ررسي مي كند ب...ن، مكان و  از نظر عدم آگاهي به زما رامددجو  2
        .مي كندآگاه ...مددجو را نسبت به زمان ، مكان و  3
        . مي كندمددجو را به مالقات با دوستان  و خانواده تشويق  4

اشتباهات مددجو را تصحيح كرده و از مسخره كردن وي   5
 .مي كندخودداري 

      

        . دار برقرار مي كند با مددجو ارتباط معني  6

 جهت يادآوري خاطرات گذشته  رابه مددجو زمان مورد نياز  7
 . دهد مي

      

        .مددجو را به طور متناوب ومنظم مورد مشاهده قرار مي دهد  8

  تشويق، تقويم و ساعتفترچه يادداشتدبه استفاده از را مددجو   9
  .مي كند

      

        .مي رساندتغييرات محيط را به حداقل   10
       . هي واقعي و شناختي بيمار را كنترل مي كندسطح آگا  11

از جمالتي كه بين اشيا و كاربرد آنها ارتباط برقرار مي كند،   12
 .استفاده مي كند

      

       .بين اتفاقات گذشته و حال ارتباط برقرار مي كند  13

ت به وي يسنها  تنهايي قادر به انجام آنبه هايي كه مددجو  در فعاليت  14
  .ندكمك مي ك

      

ساعت غذا واستراحت را به طور معمول و سر ساعت معين تنظيم   15
 . مي كند

      

       . هاي آموزشي جهت خانواده و مراقبت كنندگان ترتيب مي دهد برنامه  16
        .تمام اقدامات انجام شده و نتايج آن را گزارش و ثبت مي كند  17
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 :                                                                                       تاريخ:        نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  م      مراقبت از مددجو مبتال به دليريو:نوع فعاليت
  :  اهداف

  هاي روزانه   كمك به مددجو جهت انجام فعاليت-1
 هت مشاركت در درمان و پيگيري درمان كمك به مددجو ج-2

   كمك به مددجو در برقراري ارتباط اجتماعي-3
   :مورد نيازوسايل 

  وسايل محدوديت فيزيكي در صورت لزوم
   پرستار واجد شرايط :عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

هم به هاي م اگر مددجو رفتارهاي ايمن ندارد اجازه تصميم گيري  1
  .مي دهدناو 

      

اگر محدود كردن مددجو مورد نياز است ضمن توضيح به مددجو،   2
  .اين كار را به روش صحيح انجام مي دهد

      

        . محيط كم تحريك ايجاد مي كند  3
       . سطح هوشياري بيمار را كنترل مي كند  4

 ..هاي روزانه مثل بهداشت فردي و فعاليتانجام به مددجو جهت   5
 .كمك مي كند

      

تعادل مايعات والكتروليت و ( به وضعيت فيزيولوژيك بيمار  6
 .توجه مي كند) اي  هاي زمينه ي بيمار

      

       .به مددجو درباره علل مشكل آموزش مي دهد  7

در صورت امكان مددجو را در برنامه ريزي و تصميم گيري ها   8
  .مشاركت  مي دهد

      

كمك ..  عصبانيت و،ساساتي چون خشم به مددجو جهت بيان اح  9
   .مي كند

      

        .مي كندرفتارهاي صحيح و ارتباطات مناسب مددجو را تشويق   10
        .مي دهدبخش را آموزش  هاي آرام در صورت بي قراري، فعاليت  11
        .مي كندگيري درمان كمك  به مددجو جهت پي  12
        .ارش و ثبت مي كندتمام اقدامات انجام شده و نتايج آن را گز  13
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

                                                             :      شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

    ) ADHD( نقصان توجه  مراقبت از مددجو مبتال به بيش فعالي همراه با:نوع فعاليت
  :  اهداف

   كاهش خطر آسيب به خود و ديگران -1
  اي  افزايش قدرت مديريت رفتارهاي تكانه-2
   افزايش توانايي برقراري ارتباط -3

   پرستار :عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
         . محيط امني جهت مددجو فراهم مي كند  1

       . را در مددجو بررسي مي كندفعاليتر شدت و توات  2

        .رفتارهاي ايمن و غير ايمن را به مددجو توضيح مي دهد  3

       .هاي بالقوه خطرناك محدود مي كند  در فعاليت رامشاركت مددجو  4

       . مستقيم به مددجو مي دهدبازخورد  5

       .جهت برنامه ريزي در منزل به والدين يا مراقبين كمك مي كند  6

 محيطي بدون عوامل مخدوش كننده ،جهت بهبود ارتباطات اجتماعي  7
 .فراهم مي كند

      

       .توجه بيمار را جلب مي كند، قبل از برقراري ارتباط  8

        .از افعال و دستورات ساده براي مددجو استفاده مي كند  9

       . دستورات را تكرار كندمي خواهدقبل از آغاز فعاليت از مددجو   10

ها تقسيم مي كند و  هاي مددجو را به مجموعه اي از گام فعاليت  11
 .مي گيردمثبت در نظر بازخورد براي هر گام يك 

      

       .از خطاهاي كوچك چشم پوشي مي كند  12

       .هاي مورد نياز را به خانواده مي دهد آموزش  13

        .كندتمام اقدامات انجام شده و نتايج آن را گزارش و ثبت مي   14
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

                                                             :      شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

   مراقبت از مددجو با عدم پذيرش درمان:نوع فعاليت
  :هدف

  كمك  به مددجو در جهت پذيرش درمان و پيگيري آن
  پرستار : عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

 جهت اطمينان از مصرف دارو مدتي پس از مصرف دارو در كنار   1
   .مي ماندوي باقي 

      

حقيقت كه نياز واقعي به دارو وجود دارد را به بيمار القا مي اين   2
 .كند

      

به بيمار رابطه بين پذيرش درمان و تشديد عاليم بيماري را   3
 .توضيح مي دهد

      

        .اجازه بيان احساس  به مددجو  مي دهد  4

5  
 مايل به مخفي نمودن مصرف  احساس شرمبه بيماري كه به دليل

هاي مصرف دارو كمك مي  تنظيم ساعتدر ،استدارو از سايرين 
 .كند

      

 مورد نياز مددجويي كه به دليل بهبود موقت قصد قطع دارو را در  6
 .مي دهدتوضيح دارد، 

      

 در مورد وابستگي به دارو  راآموزش به بيمار، نگراني وي با  7
 .كاهش  مي دهد

      

ي مزمن كه به مددجو جهت بيان احساس درباره داشتن يك بيمار  8
 . كمك مي كند،نياز به درمان مداوم دارد

      

به مددجو آموزش مي دهد در صورت داشتن عوارض دارويي به   9
  .جاي قطع آن به كادر درمان مراجعه كند

      

 اگر بيماري دارو را نمي پذيرد به گزارش واقع گرايانه وي  10
  . مي دهد و او را حمايت مي كندبازخورد مثبت

      

 داروها  ومددجو و خانواده درباره بيماري، برنامه درمانبه   11
  .آموزش مي دهد

      

        .تمام اقدامات انجام شده و نتايج آن را گزارش و ثبت مي كند  12
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                    :                                          تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                          :                                      نام عامل انجام كار

  ) هذيانDelusion ( مراقبت از مددجو مبتال به اختالل فرايند تفكر :نوع فعاليت
  :  اهداف

   كاهش خطر آسيب به ديگران -1
  كاهش عاليم اضطراب -2

  ديك شدن به واقعيات كمك به مددجو جهت بيان تفكرات هذياني و راهنمايي مددجو جهت نز-3
   پرستار واجد شرايط :عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

هاي مددجو را تشخيص داده و از درك مددجو از محيط  هذيان  1
  .آگاهي مي يابد

      

 در مورد اعتبار و صحت هذيان ها با بيمار مجادله به طور مستقيم  2
 . نمي كند

      

        .استا وي صادق در ارتباط ب  3

        .از هرگونه قضاوت درباره مددجو خودداري مي كند  4

       .از بحث كردن با مددجو خودداري مي كند  5

       .مددجو را به ارتباط مناسب تشويق مي كند  6

       .مثبت  مي دهدبازخورد هاي مددجو  به پيشرفت  7

       .دهد  ضيح ميهاي مورد انتظار از او تو به مددجو در مورد فعاليت  8

9  
 سپس در مي كند،هاي دو نفره تشويق  مددجو را به فعاليت

  .هاي بزرگتر قرار مي دهد صورت تحمل مددجو وي را در گروه
      

        .تمام اقدامات انجام شده و نتايج آن را گزارش و ثبت مي كند  10
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 :                                                                        تاريخ:                       نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

    مراقبت از مددجو مبتال به سوء مصرف مواد     :نوع فعاليت
  :  اهداف

   به خود و ديگران  كاهش خطر آسيب،-1
  ترك سوء مصرف مواد  كمك به مددجو جهت مراجعه به مراكز-2

   كمك به مددجو جهت اجتناب از مصرف مواد مخدر -3
  :مورد نيازوسايل 

  وسايل مهار فيزيكي در صورت لزوم 
  پرستار : عامل انجام كار

  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

ي كه استفاده مواد از مددجو در مورد تاريخچه ، زمان، مقدار و  1
  .سوال مي كندمي كند 

      

جو مصاحبه دبا خانواده و افراد مهم جهت ارزيابي اطالعات مد  2
 .كند مي

      

در معرض  ( مددجو را در نزديكترين مكان به ايستگاه پرستاري  3
  .  قرار مي دهد )ديد

      

        .خطر تشنج را در مددجو مورد ارزيابي قرار مي دهد  4

 وي به طرز يمهار فيزيكدارد از  اگرمددجو خطر آسيب به خود  5
 .صحيح استفاده مي كند

      

خودداري ) به دليل مصرف مواد (از هرگونه سرزنش مددجو  6
 .كند مي

      

وي را .. در صورت عدم آگاهي مددجو از موقعيت زماني مكاني و  7
 .آگاه مي سازد

      

خصوص الكتروليت ها را در مددجو مورد ه جذب و دفع مواد ب  8
 .ارزيابي قرار  مي دهد

      

        .مددجو را به مصرف مايعات از راه دهان تشويق مي كند  9

 استفاده از  امكاناگر مددجو عوارضي چون تهوع و استفراغ داشت  10
 .مايع درماني وريدي را مورد ارزيابي قرار  مي دهد

      

      استفاده ) در صورت امكان(هاي ايجاد آرامش مانند لمس از روش  11
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 .مي كند

       .ه حمام كردن و پوشيدن لباس مناسب تشويق مي كندمددجو را ب  12

هاي مراقبت از خود  كه مددجو قادر به انجام فعاليت در صورتي  13
 .كمك مي كندبه او در اين امرنيست 

      

درباره ادامه درمان و پيگيري آن آموزش مورد نياز را به مددجو   14
 .مي دهد

      

        .از را مي دهددرباره انتقال ايدز آموزش مورد ني  15

       .مددجو مبتال به ايدز را به مراكز درماني مخصوص ارجاع مي دهد  16

 در صورت لزوم طبق دستور جهت كاهش عوارض جسماني  17
  .مي كنداستفاده  PRNپزشك از

      

        .تمام اقدامات انجام شده و نتايج آن را گزارش و ثبت مي كند  18
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 :                                                             تاريخ:                                  موزشي درماني يا بيمارستاننام مركز آ

                             :                                      شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

    محيط درماني :نوع فعاليت
  :هدف

  حفظ امنيت مددجو از مخاطرات جسماني و هيجاني
   بهيار– پرستار :رعامل انجام كا

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

         .محيط فيزيكي را مورد بررسي و كنترل قرار مي دهد  1

       . درماني جهت مددجو فراهم مي كنديك محيط امنِ  2

 با ساير اعضاء تيم درمان جهت مراقبت واحد از مددجو هماهنگي  3
  .مي كند

      

        .بررسي و كنترل مداوم قرار مي دهدساير مددجويان را مورد   4

جهت جلوگيري از مخاطرات (  با پرسنل رابرقراري ارتباط مددجو  5
 .تسهيل مي كند) هيجاني

      

       .مي رسانداسترس هاي محيطي را به حداقل   6

هاي اجتماعي مناسب تشويق  مددجو را به مشاركت در فعاليت  7
 .كند مي

      

اسات منفي و مثبت بيمار فراهم  احسمحيط مناسب براي ابراز  8
  . كند مي

      

        .موارد ضروري را گزارش و ثبت مي كند  9
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                                                 شيفت:               نام بخش
  :پرستاري ارزشيابامضاء و مهر نظام :                                                                نام عامل انجام كار

   مراقبت از مددجو مبتال به ترس :نوع فعاليت
  :  اهداف

   فراهم كردن محيط امن جهت مددجو براي ابراز ترس و ناراحتي -1
   كاهش اضطراب و رفتارهاي اجتنابي -2
  هاي اجتماعي و شغلي   كمك به مددجو جهت ايفاي نقش-3

   پرستار واجد شرايط :عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  احل انجام كارمر رديف
        .ات خود را بيان كند احساسمي دهد اجازه به بيمار  1

به مددجو درباره كاهش اضطراب و كنترل حمالت اضطرابي   2
 .آموزش مي دهد

      

3  
سازي پيشرفته شامل تنفس عميق، تمركز  هاي آرام به بيمار تكنيك

را ... ي و، تصوير سازي ذهنبر عضالت خاص جهت كاهش تنش
  .آموزش مي دهد

      

4  
د به تدريج به شو هايي كه موجب ترس مي مددجو را در موقعيت

حساسيت زدايي منظم كه بايستي طبق ( مي كند عامل ترس نزديك
  .)فرآيند انجام شود

      

5  
هايي كه اضطراب كمتر دارد شروع  مددجو را از موقعيتكار با 

 .مي بردبه گام به جلو   مددجو را گام ،سازي كرده و ضمن آرام

      

6  
 به گام قبلي  شددر صورتي كه در هر گام مددجو دچار اضطراب

 .گرددمي بر

      

       .مثبت به هر گام بيمار مي دهدبازخورد   7

       . آموزش مي دهد شيوه مقابله موثر با ترس را در بيماربه خانواده  8

        .ثبت مي كندتمام اقدامات انجام شده و نتايج آن را گزارش و   9
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان
                                                         :          شيفت:                                                                             نام بخش

  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار
   )PTSD( ه مراقبت از مددجو مبتال به سندرم استرس پس از سانح: نوع فعاليت

  :  اهداف
   ايجاد محيط امن جهت بيان حوادث تروماتيك و احساسات -1
 هاي مددجو  ايجاد تعادل بين خواب و بيداري و فعاليت-2
 هاي انطباقي مددجو در مقابل استرس   افزايش مهارت-3
 هاي حمايتي اجتماعي  آشناسازي مددجو با سيستم-4
    پي گيري درمان توسط مددجو-5

   روان شناس - پرستار :نجام كارعامل ا
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

        .مي گيرد جهت كار با مددجو افراد ثابتي را در نظر   1

و به سايرين اطالعات كسب نموده جو و رفتارهاي وي ددرباره تجربيات مد  2
 .انتقال مي دهدنيز 

      

        .رفتار بيمار را مورد قضاوت قرار مي دهد  3
        .سابقه سوء مصرف مواد را مورد بررسي قرار مي دهد  4

در صورت سوء مصرف مواد مددجو را به برنامه درماني مناسب ارجاع مي   5
 .دهد

      

       .به مددجو جهت صحبت درباره تجربياتش كمك مي كند  6

مددجو را به بيان احساس از طريق صحبت كردن، نوشتن، گريه كردن يا ساير   7
 .مي كند تشويق  مايل استيي كه بيمارها روش

      

هاي حمايتي تشويق   به بيان تجربيات در گروه درماني يا ساير گروه رابيمار  8
 .مي كند

      

  ديگرهاي مناسب سازي و مهارت ، آرامهاي مديريت استرس درباره تكنيك  9
  .مي دهدبه بيمار   هاي مورد نياز راآموزش

      

        . مثبت مي دهديير رفتار مطلوب بازخورد در مقابل تغبه بيمار  10

 تفريحي ، را به يك برنامه درماني يا وي مي كند  صحبتدرباره تفريح با بيمار  11
 .مناسب ارجاع مي دهد

      

 مي  صحبتبا مددجو درباره شغل، تاريخچه شغلي، استرس مرتبط با شغل  12
 .كند

      

       .ارهاي پس از سانحه آموزش مي دهدبه خانواده و ساير افراد مهم درباره رفت  13
        .تمام اقدامات انجام شده و نتايج آن را گزارش و ثبت مي كند  14
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                                                      شيفت:          نام بخش
  :نظام پرستاري ارزشيابامضاء و مهر :                                                                نام عامل انجام كار

  مراقبت از مددجو با انكار غيرموثر  : نوع فعاليت
  :  اهداف

   افزايش مشاركت مددجو در برنامه درماني -1
  ايجاد محيط امن جهت ابراز احساسات از جمله ترس و اضطراب -2

   افزايش مهارت انطباقي و اجتماعي -3
   پرستار :عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  ارمراحل انجام ك رديف

ها و ارتباط با ديگران،   سبك زندگي مددجو را از نظر فعاليت  1
  .بررسي مي كند... سيستم حمايتي و 

      

مشكالت جسماني بررسي  مددجو را از نظر درك از درمان و   2
 .كند مي

      

از بيمار درباره درك از استرس، منابع رضايت و عدم رضايت از   3
  .سوال مي كند...  مهم وزندگي، ارتباطات

      

ا ب استرس و عاليم جسماني بابا بيمار درباره ارتباط هيجانات   4
  .وضعيت بيماري صحبت مي كند

      

       .به مددجو جهت بيان احساس كمك مي كند  5

6  
به مددجو و خانواده درباره مفهوم عاليم جسماني، استرس و 

 .هاي مديريت استرس آموزش مي دهد مهارت

      

        .تمام اقدامات انجام شده و نتايج آن را ثبت و گزارش مي كند  7
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                        شيفت:                                        نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

    مراقبت از مددجو مبتال به اختالل شخصيت وابسته:ليتنوع فعا
  :  اهداف

   ايجاد محيط امن جهت ابراز احساسات -1
 هاي حمايتي جامعه  آشناسازي مددجو با سيستم-2

   تشويق مددجو به پيگيري درمان-3
   پرستار واجد شرايط:عامل انجام كار

   
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

        . كمك مي كنداتو جهت بيان احساس به مددج  1

2  
هاي كوچك تشويق كرده و در  مددجو را به مشاركت در گروه

 .هاي بزرگتر شركت  مي دهد صورت موفقيت در گروه

      

        . ارتباط تشويق مي كند برقراريمددجو را به  3

        .جهت ادامه درمان بعد از ترخيص برنامه ريزي مي كند  4

       .امه درمان پس از ترخيص تشويق مي كندبه ادرا مددجو   5

6  
 تطابق غير موثر انجام  كنترل جهت راهاي مورد نياز مراقبت

 .دهد مي

      

7  
جلوگيري از احساس عدم كنترل را هاي مورد نياز جهت  مراقبت

 .انجام مي دهد

      

        .تمام اقدامات انجام شده و نتايج آن را ثبت و گزارش مي كند  8
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 :                                                             تاريخ:                                   مركز آموزشي درماني يا بيمارستاننام

                                    :                               شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  ) Conductive disorder( مراقبت از مددجو مبتال به اختالل سلوك :نوع فعاليت
  :  اهداف

  هاي حل مسئله  افزايش مهارت -1
 هاي اجتماعي و ارتباطي مددجو افزايش مهارت -2

  ايجاد محيط امن جهت بيان احساسات -3

 جهت برقراري ارتباط با خانواده توسط مددجو ايجاد فرصت -4

 جهت پذيرش نقش توسط مددجو ايجاد فرصت -5

  ي خود توسط مددجوها جهت شناسايي احساسات، توانايي و ضعف ايجاد فرصت -6
   روانشناس- پرستار:عامل انجام كار

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

هايش قرار مي  مسووليتنقش، انتظارات و را در جريان مددجو   1
  .دهد

      

         . استفاده مي كند به روش صحيحTime outاز  2
        . كمك مي كندات خودبه مددجو جهت بيان احساس  3
        .امني جهت مددجو فراهم مي كندمحيط   4
       . به فعاليت فيزيكي تشويق مي كند رامددجو  5
       .به مددجو درباره رفتارهاي پرخطر آموزش مي دهد  6
        . استفاده مي كند يا ساير وسايل كمك آموزشيجهت آموزش مددجو از پمفلت  7
         . بررسي مي كند راميزان اطالعات مددجو  8
        .مثبت مي دهدبازخورد   در قبال تغيير رفتار مطلوببه مددجو  9

 آن در ييند حل مسئله را به مددجو آموزش مي دهد و به اجراآفر  10
 .زندگي وي كمك مي كند

      

        .به مددجو جهت پذيرش احساسات و عواطف كمك مي كند  11

به والدين روش ارتباط با مددجو را آموزش داده و به ارتباط با   12
   . دجو تشويق مي كندمد

      

        .به مددجو و خانواده جهت صحبت كردن و گوش دادن كمك مي كند  13
        .ها در خانواده كمك مي كند مسووليتبه مددجو و خانواده جهت پذيرش   14
        . مستقيم و صادقانه مي دهد بازخوردهاي ارتباطي بيمار   به مهارت  15
        . درباره احساساتش با ديگران كمك مي كندبه مدجو جهت بحث و تبادل نظر  16
        .به مددجو جهت تمركز بر حال به جاي گذشته كمك مي كند  17
        .تمام اقدامات انجام شده و نتايج آن را ثبت و گزارش مي كند  18
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                                               :               تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                                                     :           نام عامل انجام كار

  مراقبت از مددجو با تشخيص مسموميت با ليتيوم :  نوع فعاليت
  :  اهداف

   حفظ سطح درماني ليتيوم-1
  جلوگيري از بروز عوارض-2

   حفظ حيات بيمار-3
   پرستار :عامل انجام كار

 مالحظات  خير  بلي   انجام كارمراحل رديف
        . تاريخچه بيماري هاي قبلي را بررسي مي كند  1
        .سابقه مصرف ليتيوم را بررسي مي كند  2
        . وضعيت مصرف نمك را كنترل مي كند  3
        . وجود هرگونه اختالل متابوليكي رابررسي مي كند  4
        .كندثبت مي  عاليم حياتي مددجو را طبق دستور كنترل و  5
        . سطح هوشياري مددجو را كنترل مي كند  6
        .مددجو را از نظر اختالالت الكتروليتي  بررسي مي كند  7
        .دراتاسيون بررسي مي كنديدهمددجو را از نظر   8
        .اتاق بيمار را از نظر تهويه مناسب بررسي مي كند   9

 ثبت و گزارش را به طور دقيقهرگونه تغييرات رفتاري بيمار   10
  .كند مي

      

        .مددجو را از نظر وضعيت تغذيه اي بررسي مي كند  11
هر گونه تغيير وضعيت مددجو را سريعاً گزارش داده و در پرونده   12

  .ثبت مي كند
      

        . داروهاي مورد نياز را طبق دستور پزشك استفاده مي كند  13
        .پيگيري مي كندآزمايشات پاراكلينيكي را هر چه سريع تر   14

        .تغييرات سطح ليتيوم سرم را به پزشك معالج گزارش مي كند  15

        .در صورت نياز مددجو را جهت همودياليز آماده مي كند  16
        .هاي مورد نياز را به مددجو و خانواده ارائه مي دهد  آموزش  17

 1-5/1مي دهدكه سطح ليتيوم خون مي بايست در سطح  آموزش   18
  . ميلي اكي واالن در ليتر حفظ شود

      

        . بر مصرف نمك و آب به خصوص در روزهاي گرم تاكيد مي ورزد  19

كليه اقدامات و مشاهدات خود را در پرونده بيمار و گزارش پرستاري   20
  .ثبت مي كند
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                 كارنام عامل انجام
   شيو موهاي زايد بدن بيماران رواني:نوع فعاليت

  .انجام كارهاي مربوط به كمك بهياران توسط پرستاران و بهياران كنترل مي شود
  :  اهداف

   و آراستگي ظاهر  حفظ نظافت و بهداشت فردي-1
  حفظ امنيت بيمار و پرستار-2

   جلوگيري از آلودگي محيط -3
  :وسايل مورد نياز

 محافظ چشم در صورتي كه امكان تماس با خون و – ماسك –بند   گان يا پيش–دستكش يكبار مصرف 
كرم  صابون يا – حوله حمام -% ) 70ايزوپروپيل الكل ( ماده ضدعفوني –مايعات بدن وجود دارد 

 ظرف مخصوص جمع آوري -)يك بار مصرف ايمن يا برقي (  خودتراش –مخصوص شيو كردن 
   برس مخصوص تميز كردن خودتراش برقي – برچسب –خودتراش آلوده 
  كمك بهيار : عامل انجام كار

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        .كليه وسايل را آماده مي كند  1
 بيمار،  شماره اتاق يا تخت را مي زند و روي وسايل برچسب نام  2

 . آنها را در يك ظرف دربسته قفل مي كند
      

3  
% 70خودتراش برقي را به وسيله برس مخصوص وايزوپروپيل الكل 

  . تميز مي كند
 دقيقه داخل الكل مي گذارد، سپس اجازه 10هاي خودتراش را  تيغه

  .مي دهد در هواي آزاد  خشك شوند

      

4  
 نگهداريدهد كه خودتراش در محل خاصي  ار توضيح ميبه بيم

 باز گردانده شود و او اجاز ندارد پرستار بايد به  شده و مجدداً
  . خودتراش را نزد خود نگه دارد

      

خودتراش داراي برچسب نام بيمار را از داخل ظرف مخصوص   5
 . برمي دارد

      

       .  گان و دستكش مي پوشد ماسك ،  6
دهد  بون مخصوص شيو كردن مي زند يا ميمار كرم يا صابراي بي  7

 .خودش اين كار را انجام دهد
      

، موهاي زايد بدن او را به وسيله خودش قادر نيستاگر بيمار   8
 . خودتراش شيو مي كند

      

خودتراش استفاده شده را داخل ظرف جمع آوري مي اندازد و   9
  .  مي دهددرمحل محفوظي دور از دسترس بيماران قرار

      

       . دست هاي خود را مي شويد  10
       . اقدامات و مشاهدات خود را در پرونده بيمار ثبت مي كند  11
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                                                             شيفت:   نام بخش
  : و مهر نظام پرستاري ارزشيابامضاء:                                                                نام عامل انجام كار

 اقدامات پرستاري هنگام اختالل در الگوي خواب: نوع فعاليت

  :اهداف
  :بيمار از خواب خود رضايت داشته باشد وبه ميزان متعارف بخوابد

  . بعد از بيدار شدن از خواب احساس سرحال بودن كند الف ـ
  . ب ـ  مكرر خميازه نكشد

  . اشدج ـ اشكال در تكلم نداشته ب
  .د ـ زير چشم هايش هاله سياه نباشد

  :وسايل مورد نياز
 اتاق ساكت و آرام

   كمك بهيار:عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
      . كند ولوژيك بيمار قبل از خواب كمك ميدر برآوردن نيازهاي فيزي  1
       . اضطراب بيمار را قبل از خواب كاهش مي دهد  2
       . هاي اضافه را از محيط حذف مي كند سر و صدا و فعاليت  3

براي بيمار قبل از خواب جهت كمك به خوابيدن از نوشيدني گرم   4
 . استفاده مي كند

      

ماساژ پشت، تصوير سازي هدايت ( هاي آرام سازي   از روش  5
  . هنگام خواب استفاده مي كند...) شده، موزيك ماليم و 

      

        .  روز از خواب هاي كوتاه جلوگيري مي كنددر هنگام  6

 جلوگيري  اب،از خوردن قهوه، كوال، چاي و شكالت پيش از خو  7
  . كند مي

      

        . وسايل خواب راحت در اختيار بيمار قرار مي دهد  8

بيمار را راهنمايي مي كند از غذاهاي سبك قبل از خواب استفاده   9
  . دها را محدود كن كند و  نوشيدني

      

        . يك برنامه خواب براي بيمار تنظيم مي كند  10
      . كيفيت خواب و ميزان رضايت بيمار از خواب را ثبت مي كند ميزان خواب ،  11
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

                                                          :         شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

   تجويز پروفيالكسي چشم:نوع فعاليت
  :هدف

كتيويت گنوكوكي در نوزاد متولد شده از مادر مبتال به نت چشمي ناشي از كونژگيري از صدما جهت پيش
  .از درمان پيش گيري استفاده مي شود) گنوره ( سوزاك 
   :مورد نيازوسايل 

   گاز پد- دستكش –پماد يا قطره دستور داده شده 
  پرستار، بهيار: عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

        .ستكش مي پوشدد  1
       .از نور مستقيم استفاده نمي كند  2

سر نوزاد را به آرامي به طرفي كه قرار است دارو ريخته شود،   3
  .مي چرخاند

      

4  
با استفاده از انگشت اشاره دست غير غالب به آرامي پلك باال را به 
طرف باال كشيده و با انگشت شست پلك پايين را به طرف پايين 

  .مي كشد

      

 قطره يا پماد تجويز شده را در ساك ،با استفاده از دست غالب  5
 .ملتحمه پايين مي ريزد

      

       . كه قطره مستقيماً روي قرنيه ريخته نشودمواظب است  6
       .نوك قطره يا پماد با چشم بيمار تماس پيدا نكند  7

پلك ها را بسته و با دست نگه مي دارد تا دارو در سطح چشم   8
 .همين مراحل را در چشم مقابل اجرا مي كند. خش شودپ

      

9  

اگر اين پروسيجر در اتاق . يافته ها و اقدامات خود را ثبت مي كند
زايمان انجام شود، انجام آن را در فرم مربوط به اتاق زايمان ثبت 
مي كند و اگر در بخش نوزادان انجام مي شود در گزارش 

  .كند  ميپرستاري ثبت
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 :                                                             تاريخ:                                  م مركز آموزشي درماني يا بيمارستاننا

                                     :                              شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  شست و شوي واژن :نوع فعاليت

  : اهداف
   درمان يا پيشگيري از عفونت -1
  ن ترشحات بد بو يا تحريك كننده از بين برد-2
   كاهش التهاب-3
  تسكين ناراحتي واژن-4

  :مورد نيازوسايل 
 ظرف - سوند وكالمپ -لوله:  ست شست و شوي واژن شامل-  ملحفه- مشمع و رويه - بالش -لگن 

 دستمال - دستكش- محلول شست و شوي دستورداده شده - پايه سرم -جهت محلول شست و شو 
  . وسايل شست و شوي پرينه در صورت لزوم - كيسه نايلوني- شورت سرجي فيكس - پد -كاغذي 

   بهيار– پرستار :عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

، ا از نظر نوع، مقدار، درجه حرارتمحلول شست وشوي واژن ر  1
 . غلظت محلول و دفعات استعمال كنترل مي كند

      

       .ده مي كند و با خود به اتاق بيمار مي بردوسايل را آما  2
       . بيمار را از برنامه مورد نظر مطلع ، خلوت او را فراهم مي كند  3

4  

  :بيمار را به روش زير آماده مي كند
الف ـ براي بيمار توضيح مي دهد كه شست و شوي واژن 

 دقيقه به طول مي انجامد 10دود دردناك نيست و اين روش ح
. يماران تمايل دارند خود اين شست و شو را انجام دهندبرخي ب(

  ).دراين صورت آموزش هاي مورد نياز را به آنها مي دهد 
 .ب ـ از بيمار مي خواهد كه مثانه خود را خالي كند 

      

5  

  : بيمار را در وضعيت مناسب قرار مي دهد
الف ـ بيمار را با ملحفه مي پوشاند و پوشش هاي رويي تخت را 

  . طرف پائين تا مي كندبه 
  .ب ـ بيمار را در وضعيت به پشت خوابيده قرار مي دهد 

  .ج ـ مشمع و رويه را زير بيمار پهن مي كند 
  . د ـ لگن را زير بيمار قرار مي دهد
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هـ ـ بالش را جهت محافظت و راحتي بيمار در گودي كمر وي قرار 
 .مي دهد 

6  

  : وسايل را به طريق زير آماده مي كند
 سوند را به ظرف حاوي محلول متصل كرده و آن را كالمپ –الف 

  .مي كند
  . سر ديگر سوند رابه  سرلوله وصل  مي كند -ب

پ ـ ظرف محتوي محلول را به پايه سرم آويزان مي كند به طوري 
  . سانتي متر باالتر از واژن قرار گيرد 30كه انتهاي آن 

د مقداري مايع ازسر لوله ت ـ كالمپ را باز مي كند واجازه مي ده
  .به داخل لگن ريخته شود

      

7  

  :ناحيه پرينه را بررسي و تميز مي كند
  .الف ـ دستكش ها را  مي پوشد

آن را داخل كيسه نايلوني قرار ب ـ در صورت استفاده از پد 
  . دهد مي

ج ـ ناحيه واژن را از نظر هرگونه بو يا ترشح بررسي مي كند و از 
  .وجود هرگونه ناراحتي سئوال مي كند بيمار در مورد 

  .د ـ در صورت لزوم ، پرينه بيمار را شست و شو مي دهد

      

8  

  :عمل شست و شو را به روش زير انجام مي دهد 
 مقدار كمي از محلول شست و شو را روي پرينه مي ريزد  -الف 

جهت ورود . سپس به دقت سوند را به داخل واژن وارد مي كند
  .مي باشد) ساكروم(پايين و عقب سوند به طرف 

 سانتي متر وارده كرده و جريان مايع 7-10ب ـ سوند را به اندازه 
  .در اين حال چندين بار سوند را مي چرخاند. را شروع مي كند

ج ـ اجاره  مي دهد تمام محلول دستور داده شده به واژن وارد و از آن 
  .خارج شود

  . د ـ سوند را خارج  مي كند
 بيمار كمك مي كند كه روي لگن بنشيند تا تمام مايع خارج ي ـ  به

  .شود 

      

9  

 الف ـ لگن را از زير بيمار بر: آسايش بيمار را فراهم مي كند
ج ـ مشمع و رويه را بر . ب ـ ناحيه پرينه را خشك مي كند. دارد مي

دـ در صورت وجود ترشح زياد ، يك پد تميز را با . مي دارد
  .سرجي فيكس درمحل ثابت مي كند استفاده از شورت 

      

        .دستكش ها را خارج مي كند  10
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وسايل را به محل مربوطه بر مي گرداند و توجه مورد نياز را از   11
  .آنها به عمل مي آورد

      

        .دست ها را مي شويد  12

13  

اطالعات خود در رابطه با نكات مورد بررسي ،مداخالت انجام شده 
، درجه حرارت،  غلظت ار، مقدم شست و شو، نوعشامل، زمان انجا

ي را در پرونده بيمار يادداشت محلول و نكات مورد ارزشياب
  .كند مي
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              :                                                تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                    :                                            نام عامل انجام كار

   كنترل ناحيه اپي زياتومي:نوع فعاليت
    :اهداف

  تشخيص به موقع وجود هماتوم-1
  پيش گيري از بزرگ شدن هماتوم-2

   تسكين درد ناحيه پرنيه-3
  :مورد نيازوسايل 

  خ  كيف ي– سرم فيزيولوژي – ست شست و شوي پرينه – ژل –دستكش 
  پرستار  ،ماما: عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

با بيمار ارتباط برقرار مي كند و مراحل انجام كار را به وي   1
  .توضيح مي دهد

      

       .وسايل مورد نياز را آماده مي كند  2
        .دست هاي خود را مي شويد  3
        .خلوت بيمار را فراهم مي كند  4
       .ر كافي جهت ديد بهتر موضع فراهم مي كندنو  5
       .بيمار را در وضعيت ليتاتومي در تخت قرار مي دهد  6
       .روي پاهاي بيمار را حتي االمكان با يك مالفه مي پوشاند  7

در صورتي كه بيمار قادر به خروج از بستر نمي باشد وسايل   8
 .شست و شوي پرينه را به اتاق وي مي برد

      

9  
تغيير رنگ پوست (ناحيه اپي زياتومي را به دقت بررسي مي كند 

يا رنگ پريدگي، درد شديد، عدم امكان دفع ادرار، وجود توده 
  ).سفت، حساس و مواج نشان دهنده تشكيل هماتوم مي باشد

      

       .جهت تعيين اندازه هماتوم آماده ي معاينه واژينال مي شود  10
       . مي شويددست ها را با آب و صابون  11
       .دستكش استريل مي پوشد  12
        .ناحيه پرينه را با سرم فيزيولوژي تميز مي كند  13

جهت سهولت معاينه واژينال دستكش ها را به سرم فيزيولوژي   14
  .آغشته مي كند

      



استانداردهاي خدمات پرستاريچك ليست 

 
670

به علت درد شديد ناحيه ( با انگشت سبابه معاينه را انجام مي دهد   15
  ).پرينه 

      

له  انجام معاينه دستكش را خارج نموده و در سطل زباپس از  16
  .اندازد مي

      

در صورتي كه بيمار قادر به دفع ادرار نمي باشد وي را سونداژ   17
  .مي كند

      

        .وجود هماتوم را به پزشك اطالع مي دهد  18

در هماتوم هاي كوچك كيف يخ را به روش صحيح روي موضع   19
 . درد شودمي گذارد تا باعث تسكين

      

در صورتي كه بيمار خون ريزي دارد و منشأ خون ريزي نيز   20
 .مشخص نباشد، دستكش استريل مي پوشد

      

        . ساعت پك مي كند12-24با گاز استريل واژن را به مدت   21
       .پس از انجام كار دستكش ها را خارج مي كند  22
       .دست ها را با آب و صابون مي شويد  23

ت كنترل  ساع4بيمار را هر  )  RR-T- PR- BP(عاليم حياتي   24
  .كند مي

      

25  

  :كليه مشاهدات و يافته هاي خود را ثبت مي كند
   خون ريزيو مشاهده ي هماتوم ، زمان بررسي تاريخ،–الف 
   در صورت توشه واژينال نام معاينه كننده-ب
   وسعت ناحيه ي هماتوم و خون ريزي-ج
   پزشك زمان اطالع به-د
   انجام تكنيك پكينگ-ه

   ساعت4 كليه ي عاليم حياتي كنترل شده در هر –ي 
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                                         شيفت:                       نام بخش
  :ارزشيابامضاء و مهر نظام پرستاري :                                                                نام عامل انجام كار

  مراقبت از اپي زياتومي: نوع فعاليت
    :اهداف

   كنترل ناحيه اپي زياتومي از نظر تشكيل هماتوم-1
  پيشگيري از بروز عفونت در ناحيه اپي زياتومي-2

  كمك به تسكين درد ناحيه-3

   تسريع در ترميم محل بخيه ها -4
  :مورد نيازوسايل 

   سرم فيزيولوژي –نه  ست شست و شوي پري– ژل –دستكش استريل 
  پرستار: عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

با بيمار ارتباط برقرار مي كند و مراحل انجام كار را به وي   1
  .توضيح مي دهد

      

       .وسايل مورد نياز را آماده مي كند  2
        .دست هاي خودر را مي شويد  3
        .دخلوت بيمار را فراهم مي كن  4
       .نور كافي جهت ديد بهتر موضع فراهم مي كند  5
       .بيمار را در وضعيت ليتاتومي در تخت قرار مي دهد  6
       .روي پاهاي بيمار را حتي االمكان با يك ملحفه مي پوشاند  7

درصورتي كه بيمار قادر به خروج از بستر نمي باشد وسايل   8
 .ردشست و شوي پرينه را به اتاق وي مي ب

      

        .سست شست و شو را به روش استريل باز مي كند  9
       .دستكش استريل مي پوشد  10

 بار در 2( شست و شوي پرينه را به روش صحيح انجام مي دهد   11
 ).روز 

      

       .دستكش ها را خارج نموده و به روش صحيح دور مي اندازد  12

اي خود قرار د و در جي مي شود،وسايل را جمع آوري مي كن  13
 .دهد مي

      

       دقيقه بين پاهاي بيمار طوري قرار مي دهد 20-30چراغ را به مدت  14
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  ). بار در روز 3( كه ناحيه ي واژينال حرارت ببيند 

 دقيقه به بيمار لگن آب گرم به 15 بار هر بار به مدت 3-4روزي   15
 .روش صحيح مي دهد

      

ا از نظر وجود هماتوم يا عاليم كليه مشاهدات و يافته هاي خود ر  16
 .عفونت و يا باز شدگي  بخيه ها يادداشت مي كند

      

تاريخ و زمان دريافت شست و شوي پرينه ها، استفاده از چراغ،   17
  .لگن آب گرم و طول زمان استفاده از آن را يادداشت مي كند
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 :                                                             تاريخ:                                  ننام مركز آموزشي درماني يا بيمارستا

     :                                                              شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

   مراقبت از احتقان پستان:نوع فعاليت
   :اهداف

  كاهش درد پستان -1
   تخليه شير از پستان - ادامه شير دهي -2
   همراه بودن با بيمار ايجاد حس-3

  :مورد نيازوسايل 
  وسايل تزريق - مسكن دستور داده شده - پارچه ي تميز - شير دوش اختصاصي بيمار - ي يخ كيسه

  پرستار: عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

با بيمار ارتباط برقرار كرده و مراحل انجام كار را به وي توضيح   1
  .مي دهد

      

       .خلوت بيمار را فراهم مي كند  2
        .دست ها را مي شويد  3
        .بيمار را در وضعيت نيمه نشسته يا خوابيده به پشت قرار مي دهد  4

كيف يخ را به روش صحيح روي پستان ها به مدت نيم ساعت   5
 ). بار در روز2-3( قرار مي دهد 

      

       .با نظر پزشك مسكن مناسب تزريق مي كند  6

7  
در صورتي كه نوزاد نتواند شير بخورد با استفاده از شير دوش 
اختصاصي سينه را دوشيده و شير را جهت تغذيه نوزاد نگهداري 

 .مي كند

      

پس از اتمام دوشيدن شير، شير دوش را شسته و در جعبه مخصوص خود   8
 .قرار مي دهد

      

پس از ضد عفوني در فريزر پس از انجام كار دست ها را شسته و كيسه يخ را   9
  .قرار مي دهد

      

10  

  :كليه ي مشاهدات و يافته هاي خود را ثبت مي كند
   وجود يا عدم وجود پر خوني پستان و وسعت آن- الف
   تعداد دفعات و مدت زمان گذاشتن كيف يخ-ب
 مقدار شير دوشيده شده توسط شير دوش و يا توانايي و عدم -ج

  توانايي شير خوردن نوزاد
  در صورت تجويز مسكن نوع، راه مصرف و دوز مصرف آن -د
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                          شيفت:                                                      نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

   ماساژ رحم- ريزي پس از زايمان كنترل خون:نوع فعاليت
   :اهداف

   پيش گيري از اتالف بيش از حد خون بيمار و احتمال بروز شوك -1
   پيش گيري از بروز آنمي و عوارض مربوط به آن -2

  پرستار  ،ماما: عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

م كار را به وي توضيح با بيمار ارتباط برقرار نموده و مراحل انجا  1
  .مي دهد

      

       .خلوت بيمار را فراهم مي كند  2
        .بيمار را در وضعيت خوابيده به پشت قرار مي دهد  3
        .از خالي بودن مثانه بيمار مطمئن مي شود  4
       .دست ها را مي شويد  5

شكم بيمار را برهنه مي كند و روي پاهاي بيمار را با ملحفه مي   6
 .پوشاند

      

 – 2رحم بايد ( حدود رحم را مشخص مي كند آهستگيبه   ،با دست  7
 ). سانتي متر زير ناف باشد1

      

در صورت شل بودن رحم، با فشار ماليم روي رحم اقدام به تخليه   8
 .خون از رحم مي كند

      

 يا خون از گ محيطي مناسب جهت انفوزيون سرمهم زمان يك ر  9
  . بيمار مي گيرد

      

مقدار خون تخليه شده از رحم را بررسي مي كند و در صورت   10
 .عدم كنترل خون ريزي به پزشك اطالع مي دهد

      

       .كيف يخ را به روش صحيح روي رحم بيمار قرار مي دهد  11
      .به دستور پزشك داروهاي منقبض كننده ي رحم را تزريق مي كند  12
        ). ادرار cc30هر ساعت  ( د برون ده اداري بيمار را كنترل مي كن  13

در صورت ادامه خون ريزي، كانال زايمان را از نظر وجود پارگي   14
 .و يا باقي ماندن تكه اي از جفت بررسي مي كند

      

       .در صورت نياز جهت بيمار خون رزرو مي كند  15
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        . را كنترل مي كندBP- P هر نيم ساعت   16

17  

  :ي خود را ثبت مي كندكليه مشاهدات و يافته ها
   زمان بررسي و انجام ماساژ رحمي  تاريخ،- الف
   ميزان خون تخليه شده و زمان اطالع به پزشك-ب
   هر نيم ساعت BP- P عاليم حياتي -ج
 در صورت درخواست خون، علت، زمان مصرف خون، تعداد -د

  كيسه خون و نوع فرآورده و زمان آماده شدن و انفوزيون خون
در صورت (   دوز داروهاي منقبض كننده اه مصرف، نوع، ر-ه

  ، محل رگ )استفاده 
    مدت زمان گذاشتن كيف يخ-ي
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                              بخشنام
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب   :                                                             نام عامل انجام كار

  بررسي خون ريزي واژينال: نوع فعاليت
   :هدف

  جلوگيري از خون ريزي غير طبيعي واژينال و بروز عاليم شوك
  :مورد نيازوسايل 

  دستكش يك بار مصرف
    بهيار-پرستار : عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

       .را براي بيمار توضيح مي دهدروش انجام كار   1
       .دستكش مي پوشد  2
       .از بيمار مي خواهد كه ادرار خود را دفع كند  3
       .خلوت بيمار را حفظ مي كند  4
       .رحم را ماساژ مي دهد  5
      . دقيقه فشار خون و نبض بيمار را كنترل مي كند15در فواصل هر   6
       .كندجذب و دفع بيمار را كنترل مي   7

در صورت نياز وسايل را براي انفوزيون داخل وريدي و تزريق   8
 .اكسي توسين و خون كامل مهيا مي كند

      

روش هاي مراقبت از خود را به شكل مناسب و مفيد به بيمار   9
 .آموزش مي دهد

      

       .اهميت استراحت و تغذيه كافي را به بيمار آموزش مي دهد  10

11  
 فشار خون  دات اعم از تعداد دفعات ماساژ رحمي،اطالعات و مشاه

بيمار، شمارش تعداد پدهاي بيمار و ميزان جذب و دفع بيمار را 
  .ثبت مي كند
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      :                                                        تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب            :                                                    نام عامل انجام كار

   تعيين آپگار نوزاد: نوع فعاليت
  :هدف

  شناسايي نوزاد با آپگار پايين و احياي سريع نوزاد
  :مورد نيازوسايل 

   برگ ارزيابي آپگار –) گوشي پزشكي (  استتوسكوپ – دستكش –ساعت ثانيه شمار 
  پرستارماما، : عامل انجام كار

  

 مالحظات  خير  بلي  راحل انجام كارم رديف
       .دست ها را مي شويد  1
       .دستكش مي پوشد  2
        .نوزاد را خشك كرده و از هيپوترمي جلوگيري مي كند  3
        .دهد زاد را در وضعيت ترندلنبرگ جهت درناژ ترشحات قرار مينو  4

ي سر را با باال بردن بيني جهت باز نگه داشتن را هوايي به آرام  5
  .وضعيت مي دهد

      

در صورت نياز با مالش . تالش تنفسي نوزاد را بررسي مي كند  6
  . تحريك تنفسي مي كند،پشت يا ضربه به كف پا

      

در صورت پاسخ تنفسي غير طبيعي احياء نوزاد را طبق دستور   7
  .العمل انجمن قلب پرستاران ايران شروع مي كند

      

        . ثانيه كنترل مي كند30 نبض نوزاد را با گوشي به مدت  8

        . ثانيه مي شمارد60تنفس نوزاد را به مدت   9
        .تون عضالني و فعاليت نوزاد را بررسي مي كند  10

       .تحريك پذيري نوزاد به هر گونه محرك را بررسي مي كند  11

       .رنگ پوست نوزاد را بررسي مي كند  12
       .يعاً نوزاد را مي پوشاندجهت جلوگيري از هيپوترمي نوزاد سر  13

  پس از تولد را در پرونده 5 و 1نمره ي فعاليت هاي فوق در دقيقه   14
 .ي نوزاد ذكر مي كند

      

       .دستكش ها را خارج مي كند  15
       .دست هاي خود را مي شويد  16
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                 كارنام عامل انجام
 اتاق عملتحويل نوزاد از ليبر يا : نوع فعاليت

  :هدف
  تحويل صحيح نوزاد و جلوگيري از جابه جا شدن نوزادان

  : مورد نيازوسايل 
   دستكش يك بار مصرف- پوار –  ملحفه و پتوي نوزاد -كات حمل نوزاد
   پرستار -ماما: عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

       .دستكش مي پوشد  1
       .كات حمل نوزاد را به روش صحيح ملحفه مي كند  2
        .پوار نوزاد را داخل كات همراه خود به ليبر يا اتاق عمل مي برد  3

4  
 بند ناف، ناحيه ي ژنيتال، آپگار نوزاد و هنگام تحويل نوزاد، به

دستبند هويت نوزاد كه روي مچ پا يا مچ دست بسته مي شود 
 .توجه مي كند

      

در صورت داشتن ترشحات با استفاده از پوار ترشحات نوزاد را   5
 .خارج مي كند

      

برگه ي شناسايي نوزاد را با مشخصات دستبند و پا بند نوزاد   6
 .تطبيق مي دهد

      

پتو و ملحفه را روي نوزاد مي كشد و نوزاد را سريعاً به بخش   7
 .منتقل مي كند

      

ساعت، تاريخ تولد و تحويل نوزاد، تحويل دهنده و تحويل گيرنده   8
 .و وجود هر گونه عالمت را روي بدن نوزاد ذكر مي كند

      

       .رامي شويديش دستكش خود را خارج و دست ها  9
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 :                                                             تاريخ:                                  ز آموزشي درماني يا بيمارستاننام مرك

                                :                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  گرم كردن نوزاد: نوع فعاليت

  :هدف
  جلوگيري از هيپوترمي نوزاد

  :مورد نيازوسايل 
   لباس نوزاد- ملحفه و پتوي خشك -ستكش  د-وارمر

  پرستار  -ماما: عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
       .دست هاي خود را مي شويد  1

        .انكوباتور يا وارمر را روشن نموده و به دماي مطلوب مي رساند  2

        .حوله و پتوي گرم را زير وارمر آماده مي كند  3

       .ش مي پوشددستك  4

        .نوزاد را زير وارمر گرم قرار داده و با پوشش گرم خشك مي كند  5

        .حتي االمكان از اتالف دما در نوزاد پيشگيري مي كند  6

درجه حرارت بدن نوزاد را به روش صحيح اندازه گيري مي كند و   7
 .به عاليم هيپوترمي توجه مي كند

      

روي  براي گرم كردن، نوزاد را خشورت انتقال مادر به بدر ص  8
 . قرار مي دهدپوست سينه ي مادر كه خشك است

      

      .پوشاند زاد را به روش صحيح زير وارمر ميلباس نوزاد و كاله نو  9

جهت شير خوردن در صورت انتقال مادر به بخش سريعاً نوزاد را   10
 . كنار مادر مي بردبه

      

       .دستكش خود را در مي آورد  11

       .دست هاي خود را مي شويد  12

شدت هيپوترمي و درجه ي حرارت بدن نوزاد را در پرونده ثبت   13
 .مي كند
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                                                           شيفت:     نام بخش
  : مهر نظام پرستاري ارزشيابامضاء و:                                                                نام عامل انجام كار

  بررسي باز بودن آنوس: نوع فعاليت

   :هدف
  تشخيص زودرس بسته بودن آنوس و جلوگيري از عوارض آن 

   : مورد نيازوسايل 
  دستكش، ژل لوبريكانت، سوندنالتون

  پرستار  -ماما: عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
       . شويددست هاي خود را مي  1

       .دستكش يك بار مصرف مي پوشد  2

تا حد امكان از اتالف دما و در معرض هوا بودن نوزاد جلوگيري   3
  .مي كند

      

       .سوند نالتون را باز مي كند و مقداري ژل روي آن مي ريزد  4

       .نوزاد را طوري به پهلو مي خواباند كه مقعد آن نمايان باشد  5

به اندازه ي نيم تا يك سانتي متر داخل و سپس سوند نالتون را   6
 .خارج مي كند

      

       .دستكش خود را خارج مي كند  7

       .دست هاي خود را مي شويد  8

       .مشاهدات خود را در مورد باز يا بسته بودن آنوس ثبت مي كند  9
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 :                                                                    تاريخ:                           نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                م عامل انجام كارنا

  بررسي رفلكس مورو در نوزاد: نوع فعاليت

  :هدف
  بررسي وضعيت تعادل نوزاد 

  پرستار -ماما: عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
       .ست هاي خود را مي شويدد  1

       .نوزاد را به پشت مي خواباند  2

3  
 سانتي متر 2 تا 5/1سر او را دست را زير سر نوزاد قرار مي دهد، 

يا  براي لحظه اي دست را از پشت نوزاد برمي دارد باال مي آورد
 .در حالي كه روي تخت خوابيده است به او ضربه مي زند

      

 دست و پا و انگشتان او باز شده و سپس جمع در اين حالت ابتدا  4
 .مي كند و گاهي به دنبال آن گريه هم مي كند

      

       .دست هاي خود را مي شويد  5
       .مشاهدات خود را ثبت مي كند  6
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                                            :                  تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                                                  :              نام عامل انجام كار

 بررسي رفلكس تونيك گردن: نوع فعاليت

  :هدف
  بررسي سالمت عصبي نوزاد

  پرستار -ماما: عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
       .دست هاي خود را مي شويد  1

       . به پشت مي خواباندنوزاد را  2

3  
زماني كه نوزاد در حال استراحت است، اگر سر او را به يك طرف 
.مي چرخاند، پا در همان سمت باز و در سمت مقابل جمع مي شود

      

       .دست هاي خود را مي شويد  4

       .مشاهدات خود را ثبت مي كند  5
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 :                                                             تاريخ:                                  ننام مركز آموزشي درماني يا بيمارستا

     :                                                              شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

   بررسي رفلكس جستجو يا رديابي: نوع فعاليت
  :هدف

   بررسي ميزان عملكرد اعصاب مركزي
  پرستار  -ماما: عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار يفرد

       .دست هاي خود را مي شويد  1
       .نوزاد را به پشت مي خواباند  2

 نوزاد سر ونه ي نوزاد را به آرامي لمس كنداگر گوشه لب يا گ  3
 .خود را به آن طرف برمي گرداند

      

       .دست هاي خود را مي شويد  4
       . كندمشاهدات خود را در پرونده ثبت مي  5
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

                                                                 :  شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

 برسي رفلكس مكيدن : نوع فعاليت

   :هدف
  ياري مغزي و عدم آسيب مغزيبررسي وضعيت هوش

  پرستار -ماما: عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
       .دست هاي خود را مي شويد  1

       .نوزاد را به پشت مي خواباند  2

3  
نوزاد حركات مكيدن را ( شي را به لب هاي نوزاد تماس مي دهد 

 ).انجام مي دهد

      

       .شويددست هاي خود را مي   4

       .مشاهدات خود را ثبت مي كند  5
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                           شيفت:                                                     نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

 لكس گرفتنبررسي رف: نوع فعاليت

  :هدف
   بازويي- بررسي شبكه ي عصبي

  پرستار -ماما: عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
       .دست هاي خود را مي شويد  1

       .نوزاد را به پشت مي خواباند  2

3  

 دهد نوزاد در حالتي انگشت خود را در كف دست نوزاد قرار مي
رد دست خود را محكم مي بندد به  را در دست داكه انگشت وي

 وزن خود  نيزد و نوزادد نوزاد را با آن بلند كنطوري كه مي توان
 .را تحمل مي كند
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        :                                                      تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب              :                                                  نام عامل انجام كار

  بررسي رفلكس بابنسكي: نوع فعاليت

   :هدف
  بررسي رشد كافي سيستم عصبي

   پرستار -ماما: عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
       .دست هاي خود را مي شويد  1

       . را نمايان مي كندنوزاد را به پشت مي خواباند و كف پاي نوزاد  2

3  
وقتي كنار خارجي كف پاي نوزاد را با يك شي غير نوك تيز 
تحريك مي كند شست و ساير انگشتان پاي نوزاد باز مي شود 

 ).حالت بادبزني(

      

       .دست هاي خود را مي شويد  4

       .مشاهدات خود را ثبت مي كند  5
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 :                                                             تاريخ:                                  مارستاننام مركز آموزشي درماني يا بي

           :                                                        شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

 باز نگه داشتن راه هوايي: نوع فعاليت

  :هدف
  جلوگيري از آسپيره كردن نوزاد

  :مورد نيازوسايل 
  ور جهت خالي كردن محتويات پوار رسي- ساكشن در صورت نياز- پوار-رفدستكش يك بار مص

   پرستار -ماما: عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
       .دست هاي خود را مي شويد  1

       .دستكش يك بار مصرف مي پوشد  2

       .نوزاد را به پهلو مي خواباند  3

ان و بيني نوزاد كرده و ترشحات پوار را در حالت مكش وارد ده  4
 .را خارج مي كند

      

اگر نياز به نيروي مكش بيشتري بود از دستگاه ساكشن به روش   5
 .صحيح استفاده مي كند

      

چنانچه پوار يك بار مصرف نبود آن را مي شويد و جهت استريل   6
 .كردن مي فرستد

      

       .دستكش خود را در مي آورد  7
       .ا مي شويددست هاي خود ر  8
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

                                                                :   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

 محافظت نوزاد در مقابل عفونت: نوع فعاليت
   :هدف

  ري از عفونت نوزادپيش گي
  :مورد نيازوسايل 

   ) Safty Box(فتي باكس ي س– دستكش - گان– ببتادين اسكرا 
   بهيار–پرستار : عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

       .قبل از كار كردن با نوزاد دست هاي خود را مي شويد  1

2  
 شسته و قبل از شروع  دقيقه با بتادين2دست هاي خود را به مدت 

 . ثانيه با صابون مي شويد15به كار 
      

پس از شستن دست ها و قبل از كار كردن با نوزاد حتماً گان مي   3
 .پوشد

      

4  
تا زماني كه نوزاد به خون و مايع آمنيوتيك آغشته است دستكش 

 .مي پوشد و آن را خارج نمي كند
      

5  
 سر سوزن هاي آلوده  يا رگ گيريدر صورت انجام خون گيري
 .را در سيفتي باكس مي اندازد

      

       .پس از اتمام كار دستكش و گان خود را خارج مي كند  6

       . ثانيه با صابون مي شويد15 را پس از پايان كار شدست هاي  7

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ماداران و نوزادان/ پانزدهمفصل 

 
689

                                                         :     تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                                                               : نام عامل انجام كار

  محافظت نوزاد در مقابل صدمه: نوع فعاليت

  :هدف
  پيش گيري از صدمات وارده به نوزاد

   بهيار -پرستار : عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
       .ش را مي شويددست هاي  1

نوزاد را طوري مي گيرد كه پاها جداگانه با يك دست و با دست   2
 .ديگر زير سر و شانه به طور جداگانه گرفته شود

      

را  ، نوزادهد و پس از شير خوردنوضعيت نوزاد را تغيير مي د  3
 .روي دست راست قرار مي دهد

      

4  
ت جمع آوري مي كند پس از انجام هر اقدامي وسايل خود را با دق

 .تا هيچ شي اي در كات نوزاد باقي نماند

      

       .پس از پايان كار دست هايش را مي شويد  5

       .هر گونه تغيير پوزيشن دادن به نوزاد را در پرونده ثبت مي كند  6
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                 كارنام عامل انجام
 حمام دادن نوزاد: نوع فعاليت

   :هدف
  تميز نمودن پوست نوزاد

  : مورد نيازوسايل 
   براي استحمام مورد نياز وسايل –حوله ي خشك 
   بهيار-پرستار: عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

       .دست هاي خود را مي شويد  1

فقط قسمتي از بدن نوزاد را كه مي خواهد بشويد لخت مي كند و   2
 .ساير قسمت هاي نوزاد بايد پوشيده باشد

      

براي شستن هر قسمت بايد ليف چرخانده شود و از قسمت هاي   3
 .تميز آن استفاده شود

      

را از سر تا به انتها انجام مي دهد و هر قسمت را شست و شو   4
 .پس از شست و شو خشك مي كند

      

جهت شستن صورت چشم ها را از داخل به خارج شسته و سپس   5
 .سوراخ هاي بيني را مي شويد

      

جهت شستن پاها  و ناحيه ي ژنيتال در نوزادان دختر از جلو به   6
 .  عقب مي شويد و خشك مي كند

      

       .لباس نوزاد را به روش صحيح مي پوشاند  7
       .دست هاي خود را مي شود  8
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                                شيفت:                                نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

 آموزش مراقبت از نوزاد در منزل: نوع فعاليت

  :هدف
  حفظ و ارتقاء سالمت نوزاد در منزل توسط والدين

   بهيار-پرستار -ماما: عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

1  
به مادر آموزش مي دهد اتاقي كه نوزاد در آن نگه داري مي شود 

 درجه ي سانتي گراد 21-23ن بين داراي نور كافي باشد و دماي آ
 . درجه ي سانتي گراد  باشد5/15-18در روز و در شب بين 

      

 درصد باشد و 55به مادر آموزش مي دهد كه رطوبت اتاق بايد   2
 .در زمستان از دستگاه بخور استفاده شود

      

 تهويه اتاق مي توان از هر به مادر آموزش مي دهد كه براي  3
 . استفاده كند،ن بوده و هواي اتاق را تازه نگه دارداي كه ايم وسيله

      

4  

اسب باشد، تشك به مادر مي گويد نوزاد بايد داراي محل خواب من
د آب باشد و از جنس ضبايد پوشش تشك وي نبايد سفت باشد، 

 پتوي نوزاد ازجنس پنبه يا ،ي بزرگي تمام تشك را بپوشاند ملحفه
 . پشم يا مخلوطي از هر دو باشد

      

كه قفسه ي لباس هاي نوزاد بايد مخصوص به .به مادر مي گويد   5
 .وي باشد

      

6  
به مادر روش صحيح حمام دادن نوزاد را آموزش مي دهد و تاكيد 

هاي بدن مثل كشاله ران، زير بغل، گردن بايد به دقت  مي كند چين
 .و به طور كامل تميز شود

      

7  
ه پوست سر كبره يا پوسته به مادر آموزش مي دهد در صورتي ك

پوسته شده است شب با روغن زيتون محل  آن را چرب نمود و 
 .صبح با دقت بشويد

      

به مادر مراقبت هاي مورد نياز از بند ناف را به روش صحيح   8
 .آموزش مي دهد

      

       .به مادر چگونگي تعويض صحيح پوشك نوزاد را آموزش مي دهد  9
      د نوزاداني كه شير مادر مي خورند روزانه به مادر آموزش مي ده  10
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چندين بار عمل دفع انجام مي دهند و نوزاداني كه شير خشك 
مصرف مي كنند مدفوع سفت تر و زرد رنگ دارند و روزي يك بار 

 .دفع دارند

11  
به مادر آموزش مي دهد در اولين ماه هاي تولد نوزاد، خواب وي 

ت كه با رشد نوزاد اين حالت بيشتر و زمان بيداري كوتاه تر اس
 .تغيير مي يابد

      

به مادر آموزش مي دهد نوزاداني كه تغذيه صحيح و خوب دارند   12
 . كهنه خيس مي كنند6- 8 ساعت حداقل 24در 

      

13  
به مادر آموزش مي دهد هر ماهه نوزاد بايد وزن شده و منحني 

 گرم 500د و افزايش وزن نوزاد حدود حداقل  شورشد نوزاد رسم
 .در هر ماه نشان دهنده ي تغذيه صحيح نوزاد مي باشد

      

14  
به مادر آموزش مي دهد كه تا شش ماه نوزاد نياز به هيچ ماده ي 
ديگري حتي آب ندارد مگر اين كه پزشك استفاده از شير خشك را 

 .تجويز كند

      

در ( به مادر مي گويد كه شب هنگام حداقل هر سه ساعت نوزاد را   15
 .بيدار نموده و شير دهد) صورتي كه نوزاد بيدار نشد

      

       .به مادر لزوم واكسيناسيون به موقع را يادآوري مي كند  16
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                                شيفت:                                نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

 
 مراقبت از خود بعد از زايمان در منزل: نوع فعاليت

   :هدف
  ارتقاء سطح سالمت مادران

   بهيار-پرستار -ماما: عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  جام كارمراحل ان رديف

به مادر در مورد خون ريزي دوران نفاس، طول مدت خون ريزي   1
 .و ميزان آن آموزش مي دهد

      

       .به مادر در مورد زمان ازدياد شير آموزش مي دهد  2

3  

ريزي شديد  خطر پس از زايمان از جمله تب، خونبه مادر عاليم 
 گوشزد نموده و يادآور  حساسيت و تورم پاها راواژينال، درد،

به روز هر كدام از اين عاليم هر چه سريعتر مي شود در صورت ب
 .پزشك مراجعه كند

      

4  
 ساعت اول مي تواند از حرارت 24به مادر مي گويد بعد از 

مرطوب يا حمام آب گرم در جهت بهبود زخم اپي زياتومي استفاده 
 .كند

      

5  
 است چگونگي مراقبت از  در صورتي كه مادر عمل سزارين شده

 .زخم پس از جراحي را  طبق روش صحيح آموزش مي دهد

      

6  
به مادر توصيه مي كند دو هفته پس از زايمان طبيعي و يك هفته 

 .پس از سزارين جهت معاينه و ويزيت به درمانگاه مراجعه كند

      

       .به مادر زمان انجام مراقبت بعد از زايمان را يادآور مي شود  7

8  
به مادر روش هاي جلوگيري از بارداري بعد از زايمان را به روش 

 .صحيح آموزش مي دهد

      

       .به مادر رژيم غذايي صحيح پس از زايمان را توصيه مي كند  9
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                                  :                            تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                                        :                        نام عامل انجام كار

  
 آموزش اصول مراقبت هاي ماستيت : نوع فعاليت

  :هدف
  كمك به درمان ماستيت

  پرستار -ماما: عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

ن به ير دادبه مادر آموزش مي دهد دست هاي خود را قبل از ش  1
 .ديشوب نوزاد به روش صحيح 

      

2  
   لرز، ما،به بيمار آموزش مي دهد كه خود را از جهت افزايش د

  سفتي و قرمزي پستان بررسي ، حساسيت سردرد، تاكي كاردي،
 .كند

      

3  
به مادر آموزش مي دهد كه تغذيه مكرر نوزاد از پستان ضروري 

امتناع مي كند به طور است و در صورتي كه نوزاد از خوردن 
 .مكرر سينه هاي خود را تخليه كند

      

به مادر مي گويد در صورت شير خوردن نوزاد از سينه ي مبتال   4
 .براي شست و شوي سينه فقط از آب ولرم استفاده كند

      

5  
ر خوردن نوزاد از سينه ي به مادر آموزش مي دهد پس از شي

 قطره از شير را به صورت يا دوشيدن پستان در انتها چندمبتال 
 .لوسيون به نوك سينه و هاله ي اطراف آن بمالد

      

6  
به مادر مي گويد از سينه بند مناسب استفاده كند و به طور مكرر 
پدهاي سينه بند را تعويض و به طور متناوب نوك پستان ها را در 

 .معرض هوا قرار دهد

      

ود را تا انتها مصرف به مادر آموزش مي دهد آنتي بيوتيك هاي خ  7
 .كند

      

به مادر آموزش مي دهد جهت تسكين درد از كيف آب گرم در   8
 .محل آبسه استفاده كند
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :مضاء و مهر نظام پرستاري ارزشيابا:                                                                نام عامل انجام كار

 آموزش لباس پوشاندن نوزاد توسط مادر: نوع فعاليت

  :هدف
   جلوگيري از صدمه به نوزاد حين لباس پوشاندن

  : مورد نيازوسايل 
  . شلوار و كاله و زيرپوش و پوشك براي نوزاد–بلوز 

   بهيار پرستار،: عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
       .به مادر مي گويد دست هاي خود را به روش صحيح بشويد  1

به مادر مي گويد جهت حفظ سالمت نوزاد، ناخن ها بايد كوتاه   2
 .باشد و هيچ نوع الكي نداشته باشد

      

به مادر آموزش مي دهد نوزاد را به پشت بخواباند و به روش   3
 .صحيح نوزاد خود را پوشك كند

      

در مي گويد زيرپوش و بلوزي را انتخاب كند كه جهت به ما  4
 .پوشاندن، يقه اي متناسب با سر نوزاد داشته باشد

      

       .به مادر مي گويد ابتدا بلوز را از ناحيه ي يقه وارد تن نوزاد كند  5

6  
به مادر مي گويد سپس دست خود را از قسمت مچ آستين وارد 

همين كار را . وارد آستين كند دست نوزاد را بگيرد و ،بلوز نموده
 .با دست ديگر نوزاد انجام دهد

      

7  
به مادر مي گويد جهت پوشاندن شلوار در نوزاد نيز دست خود را 
از قسمت دم پاي شلوار وارد كرده پاي نوزاد را بگيرد و وارد 

 .همين عمل را براي پاي ديگر نوزاد نيز انجام دهد. شلوار كند

      

نوزاد را سرش كند و در صورتي كه كاله بنددار بود، در انتها كاله   8
 .بند كاله را خيلي سفت و يا خيلي شل نبندد

      

       .دست هاي خود را بشويد  9
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        :                                                      تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب              :                                                  نام عامل انجام كار

 Kتزريق ويتامين : نوع فعاليت

   :هدف
  جلوگيري از خونريزي در نوزاد 

  :مورد نيازوسايل 
  دستكش ، پنبه الكل،K آمپول ويتامين   سرنگ انسولين، 

    بهيار پرستار،: عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
       .ت هاي خود را مي شويد و دستكش مي پوشددس  1
        ).mg 1 – 5/0( به روش صحيح دارو را از آمپول مي كشد   2
       . از عضله ي وستوس لتراليس و ركتوس فموريس استفاده مي كنددر نوزادان  3
       .محل تزريق را برهنه مي كند  4

5  
 ي ضد عفوني محل انتخابي را با استفاده از پنبه الكل يا با ماده

كننده انتخابي موسسه خود به صورت دوراني از مركز به سمت 
 . سانتي متر پاك مي كند5خارج به وسعت 

      

 چهارم دست غير غالب خود قرار  پنبه الكل را بين انگشت سوم و  6
 .مي دهد

      

در حالي كه منتظر خشك شدن پوست از ماده ي ضدعفوني است   7
 .ردپوشش سر سوزن را برمي دا

      

سرنگ را طوري در دست خود بين انگشتان و شست مي گيرد كه   8
 .سر سوزن به سمت پايين باشد

      

 يا جمع مي كند كه اين فاده از دست ديگر پوست را كشيده،با است  9
 .روش بسته به وزن نوزاد متفاوت است

      

 درجه 90با يك حركت ثابت، آرام و سريع سوزن را با زاويه ي   10
 . مي كندوارد

      

11  
با دست چپ خود محل اتصال سر سوزن به سرنگ را گرفته و 
سوزن را ثابت نگه مي دارد و با استفاده از دست راست خود 

 .پيستون را كمي عقب كشيده و آسپيره مي كند

      

12  
. در صورتي كه خون وارد سرنگ نشده تزريق را انجام مي دهد

 دارو را دور مي ريزد و در غير اين صورت سرنگ را خارج كرده
 .از يك سرنگ جديد استفاده مي كند
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13  
 در نگه داشته دست چپ 3،4بين انگشتان از قبل كه را پنبه الكل 

اطراف محل تزريق قرار داده و سوزن را به سرعت از عضله 
 .خارج مي كند

      

14  
پنبه الكل را به آرامي در محل تزريق فشار مي دهد، ناحيه را 

نمي دهد، در صورت ادامه ي خونريزي محل را با گاز ماساژ 
 . استريل خشك فشار مي دهد تا خونريزي قطع شود

      

       دستكش خود را خارج مي كند  15

        .دست هاي خود را مي شويد  16

        .مشاهدات خود از تزريق را ثبت مي كند  17
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 :                                                             تاريخ:                                  ننام مركز آموزشي درماني يا بيمارستا

     :                                                              شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

 سي كه سولفات منيزيوم دريافت مي كندپبررسي بيمار پره اكلم: نوع فعاليت

  :هدف
  جلوگيري از مسموميت با سولفات منيزيم

  :مورد نيازايل وس
  دستگاه اندازه - سوني كيت جهت بررسي ضربان قلب جنين –  دستكش التكس -ظرف اندازه گيري ادرار

   چكش رفلكس– درجه حرارت –گيري فشار خون 
  پرستار -ماما: عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

       .دست هاي خود را مي شويد و دستكش مي پوشد  1

       .  ساعت رفلكس پاتال را به روش صحيح كنترل مي كند4 تا 1هر   2

       .بيمار را از نظر دپرسيون تنفسي بررسي مي كند  3

       . ساعت عاليم حياتي را به روش صحيح كنترل مي كند4هر   4

5  
 ساعت ميزان ادرار را از طريق خالي كردن بگ ادراري داخل 4هر 

 .ررسي مي كندظرف اندازه گيري، دقيقاً ب

      

        .به طور روزانه وزن بيمار را از نظر ادم بررسي مي كند  6

 ساعت با استفاده از سوني كيت بررسي 4ضربان قلب جنين را هر   7
 .مي كند

      

       .دستكش خود را خارج مي كند و دست هاي خود را مي شويد  8
       .مشاهدات خود را در پرونده ثبت مي كند  9
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 :                                                             تاريخ:                                  مركز آموزشي درماني يا بيمارستاننام 

                                   :                                شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

رفلكس (بررسي رفلكس تاندون هاي عمقي در بيماري كه سولفات منيزيوم دريافت مي كند : نوع فعاليت
 ).قوزك پا  پاتال و عضله ي دو سر بازو،

   :هدف
  جلوگيري از مسموميت با سولفات منيزيوم 

  :مورد نيازوسايل 
  چكش رفلكس

  پرستار ،ماما: عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
       .دست هاي خود را مي شويد  1

2  

  :جهت بررسي رفلكس پاتال
  . بيمار را در وضعيت نشسته يا خوابيده قرار مي دهد–الف 
 پاهاي وي را فرد معاينه كننده در صورتي كه بيمار خوابيده، -ب

  .دارد تا استراحت عضالت به راحتي صورت گيرد مينگه 
 را از لبه ي تخت  در صورتي كه بيمار نشسته بايد پاهاي خود-ج

  .آويزان كند
ك ضربه ال درست در زير كشك با چكش رفلكس به تاندون پات-م

  .وارد مي كند
 انقباض عضله ي چهار سر و كشيدگي زانو جزو واكنش هاي -ك

  .طبيعي به حساب مي آيد
 .  مشاهدات خود را ثبت مي كند-ي 

      

3  

  :جهت بررسي عضله ي دو سر بازو
د بيمار را نگه مي دارد به طوري كه انگشت  با يك دست ساع- الف

  .شست را روي تاندون قرار مي دهد
 با چكش رفلكس روي انگشت شست خود ضربه وارد مي كند -ب

 .واكنش طبيعي خم شدن آرنج و انقباض عضله ي دوسر مي باشد

      

4  

  :جهت بررسي رفلكس قوزك پا
چكش كند و با   پا را در ناحيه ي قوزك به عقب خم مي- الف

  .برتاندون كشيده شده ي آشيل ضربه وارد مي كند
 .عي سبب خميدگي كف پا مي شود اين رفلكس به طور طبي-ب
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                                                         شيفت:       نام بخش
  :هر نظام پرستاري ارزشيابامضاء و م:                                                                نام عامل انجام كار

 آموزش روش هاي تنظيم خانواده: نوع فعاليت

   :هدف
  كمك به  خانواده جهت انتخاب بهترين روش پيش گيري از بارداري

  :مورد نيازوسايل 
   النيترونول-  تري فازيك - HD ،LDقرص هاي جلوگيري از بارداري خوراكي 

   ماما پرستار،: عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  انجام كارمراحل  رديف
   و تري فازيكLD و HDقرص هاي 

به بيمار عملكرد قرص هاي خوراكي و ميزان اطمينان از پيشگيري   1
 .از بارداري را يادآور مي شود

      

به بيمار آموزش مي دهد براي اولين بار از روز پنجم قاعدگي   2
 .  را شروع كندLD و HD خوردن قرص هاي

      

ر آموزش مي دهد اولين روز قاعدگي روز اول حساب مي به بيما  3
 .شود

      

4  
به بيمار آموزش مي دهد هر شب در ساعت معين يك عدد قرص 
بخورد و بهتر است پس از شام خورده شود تا عوارض گوارشي 

 .ايجاد نكند

      

5  
شود   روز قرص ها تمام مي21 كه پس از به بيمار آموزش مي دهد

رص خورده نشود و از روز هشتم بسته ي كه هفت روز كامل ق
 .بعدي را آغاز كند

      

 روز پس از قطع قرص خونريزي 5 الي 3به بيمار مي گويد در عرض   6
 .شروع مي شود

      

7  

 روز قاعدگي 7به بيمار مي گويد اگر پس از اتمام بسته ي اول در طي 
تم رخ ندهد براي اولين بار اشكالي ندارد و طبق دستور از روز هش

ولي اگر پس از اتمام بسته ي دوم نيز . بسته ي بعدي را آغاز مي كند
قاعدگي ايجاد نشد مصرف قرص بايد قطع شود و از روش ديگري 

 .استفاده كند و تست حاملگي انجام دهد

      

8  
دهد كه اگر يك شب خوردن قرص را فراموش  به بيمار آموزش مي

به طور متوالي ب ش اگر دو ، عدد قرص مصرف كند2 بعد شبكرد 
 قرص 2هر شب  شب 2به مدت  ،فراموش كردخوردن قرص را 
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د و از يك روش مكانيكي مثل كاندوم نيز استفاده كند و مصرف كن
 مصرف ،فراموش كردرا  قرص  شب خوردن3در صورتي كه 

 .و از يك روش ديگر استفاده كندكرده قرص را قطع 
  قرص هاي الينسترونول و تري فازيك

ه مادر شيرده كه به كودك خود شير مي دهد مصرف آن را ب  1
 .توصيه مي كند

      

وزاد صرفاً از شير مادر تغذيه  زماني كه نبه مادر مي گويد،  2
 .مي تواند از اين قرص استفاده كند)  ماهگي6تا پايان ( شود  مي

      

3  

.  هفته بعد از تولد آغاز كند6به مادر مي گويد مصرف قرص را 
 هفته شروع شود مصرف قرص را از روز 6دگي زودتر از اگر قاع

اول عادت ماهيانه شروع كند و در صورت عدم شروع قاعدگي 
ابتدا آزمايش حاملگي انجام دهد و در صورت منفي بودن نتيجه ي 

 .آزمايش مي تواند مصرف قرص را آغاز كند

      

4  

به مادر مي گويد به دليل ضعيف بودن اثر اين قرص ها براي 
 و تا آخر بسته ي شودموفقيت بايد در ساعت مشخص مصرف 

 عددي ميل كند و بالفاصله روز بعد حتي اگر پريود شروع شده 28
 .باشد مصرف اولين قرص از بسته ي جديد را آغاز كند

      

5  

 ساعت بعد از زمان 3به مادر آموزش مي دهد قرص اگر كمتر از 
ش شده را بخورد معين فراموش شود در همان لحظه قرص فرامو

و قرص بعدي را در همان موعد هميشگي ميل كند و اگر مصرف 
براي مدت بيش از سه ساعت از موعد هميشگي فراموش را قرص 

كند در همان زمان به خاطر آوردن قرص فراموش شده ميل كند و 
 روز نزديكي نكند و يا براي اطمينان به 2عالوه بر آن بايد به مدت 

 . دوم استفاده كند روز از كان2مدت 

      

        .يافته ها و موارد آموزشي را ثبت مي كند  6
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                              شيفت:                                  نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

 )استفاده از كاندوم ( وسايل مكانيكي جلوگيري از بارداري : وع فعاليتن

  :هدف
  استفاده ي صحيح از كاندوم

   ماما–پرستار : عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

به بيمار آموزش مي دهد بايد قبل از نزديكي از سوراخ نبودن كاندوم   1
 .مطمئن شود

      

آموزش مي دهد كاندوم را قبل از نزديكي و در هنگام به بيمار   2
 .نعوظ آلت در تمام طول آلت تا قاعده بپوشاند

      

3  
به بيمار آموزش مي دهد هنگام گذاشتن كاندوم بايد فضاي خالي 

 و بايد شودكوچكي در انتهاي آن باقي بماند تا مايع مني در آن جمع 
 .هواي فضاي خالي را خارج كند

      

4  
مار آموزش مي دهد بالفاصله بعد از انزال مقاربت متوقف به بي

شود در غير اين صورت احتمال نشت مايع به داخل واژن و 
 .حاملگي وجود دارد

      

       .كنداستفاده در هر بار نزديكي از يك كاندوم   5
        .يافته ها و موارد آموزشي را ثبت مي كند  6
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 :                                                             تاريخ:                                  ا بيمارستاننام مركز آموزشي درماني ي

               :                                                    شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

 IUDاستفاده از  در موردآموزش : نوع فعاليت

  :هدف
  IUD موفقيت آميز نگهداري
  IUD: مورد نيازوسايل 

  پرستار ،ماما:  كارعامل انجام
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
       . را به بيمار توضيح مي دهدIUDمكانيسم عمل   1

2  IUDرا به بيمار نشان مي دهد و مزاياي استفاده از   IUD را به
  . بيمار توضيح مي دهد

      

 در IUDبه بيمار مي گويد بهترين زمان براي كار گذاشتن   3
  . قاعدگي است 2-5روزهاي 

      

 گرفتن يك تست IUDبه بيمار مي گويد هنگام كار گذاشتن   4
 .حاملگي ضروري است

      

5  
 بايد ماه اول پس از پايان IUDبه بيمار مي گويد پس از گذاشتن 

 IUDخونريزي قاعدگي سپس سه ماه بعد و بعد هر شش ماه نخ 
 .شودكنترل 

      

6  

 IUDول پس از گذاشتن  ماه ا2-3به بيمار مي گويد در عرض 
ريزي زياد زمان  خون ممكن است دچار مشكالتي مثل ترشح زياد،

 پس از گذشت سه ماه  كمردرد شود كهقاعدگي، لكه بيني و
 .برطرف شود

      

 ميزان خونريزي و درد قاعدگي IUDبه بيمار مي گويد با گذاشتن   7
 .افزايش مي يابد

      

صوص هنگام قاعدگي پد خود خه به بيمار مي گويد در ماه اول ب  8
 . بررسي كندIUD را از نظر دفع

      

به بيمار مي گويد در صورت تب، درد لگن، خونريزي و عدم   9
 .قاعدگي در يك نوبت به پزشك مراجعه كند

      

        .يافته ها و موارد آموزشي را ثبت مي كند  10
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 :                                                                           تاريخ:                    نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

 مراقبت هاي پس از توبكتومي: نوع فعاليت

  :هدف
  آموزش مراقبت از خود پس از توبكتومي

  پرستار: عامل انجام كار
  

 حظاتمال  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

 ساعت پس از عمل جراحي قادر به حركت كردن، شروع 8بيمار   1
 .رژيم غذايي معمولي، و مراقبت از خود خواهد بود

      

       .بيمار از دستكاري زخم محل عمل و خاراندن آن پرهيز كند  2

به بيمار مي گويد تورم اندك و درد پس از محل عمل تا يك هفته   3
 .است و به تدريج رفع مي شودبعد از عمل معموالً طبيعي 

      

بخيه ها يك هفته بعد از عمل كشيده مي شود و بيمار مي تواند سه   4
 .روز بعد از عمل استحمام كند

      

به بيمار مي گويد نزديكي زماني مي تواند صورت گيرد كه محل   5
 .زخم به طور كامل بهبود يابد و بيمار احساس راحتي كند

      

       .ي به پانسمان كردن نيستبعد از عمل نياز  6

7  
به بيمار مي گويد در صورتي كه دچار تب، عفونت، لرز، ترشح 
غير طبيعي رحمي و يا خونريزي بعد از عمل شد به پزشك مراجعه 

 .كند

      

        .يافته ها، اقدامات و موارد آموزشي را ثبت مي كند  8
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 :                                                                                        تاريخ:       نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

 آموزش پس از وازكتومي: نوع فعاليت

   :هدف
  مراقبت از خود پس از وازكتومي

  پرستار: عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

1  
به بيمار روش عمل انجام شده و مكانيسم آن را توضيح مي دهد 
و به بيمار اطمينان مي دهد كه اين يك راه مطمئن، سريع و بي 

 .خطر و دايمي است كه بر ميل و قدرت جنسي تأثيري ندارد

      

2  

 ماه پس از عمل وازكتومي تا مدتي در 2 تا 1به بيمار مي گويد 
داوطلبين پس از انجام .  مني اسپرم وجود داردلوله هاي كيسه ي

 بار نزديكي بايد از روش هاي 20 ماه و تا 2اين روش براي مدت 
 .ديگري براي پيش گيري استفاده كنند

      

3  
براي پيگيري بعد از انجام وازكتومي و انجام تست هاي 

 چهار ماه و شش ماه  آزمايشگاهي جهت شمارش اسپرم دو ماه،
 .داشته باشندبعد مراجعه 

      

به بيمار مي گويد بعد از عمل از كيسه ي يخ براي كمپرس استفاده   4
 .كند كه اين عمل به كم شدن ورم و خونريزي بسيار كمك مي كند

      

       .به بيمار مي گويد تا يك هفته از فعاليت هاي سنگين خودداري كند  5

ر تنگ و كش به بيمار مي گويد بهتر است تا يك هفته از لباس زي  6
 .دار استفاده نكند

      

 ساعت پس از جراحي 48محل جراحي بايد تميز و خشك باشد و   7
  .پانسمان برداشته و بيمار حمام كند

      

8  
به بيمار مي گويد مختصر درد و كبودي موضع عمل طبيعي است 
ولي اگر هر يك از موارد تب، خونريزي محل عمل، درد و تورم 

 . وجود داشته باشد به پزشك مراجعه كندبيش از حد موضع عمل 

      

        .مشاهدات و اقدامات و موارد آموزشي را ثبت مي كند  9
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                                                   شيفت:             نام بخش
  :م پرستاري ارزشيابامضاء و مهر نظا:                                                                نام عامل انجام كار
  پذيرش بيمار در ليبر:عنوان فعاليت

  : اهداف
   كسب اطالعات از بيمار يا همراهان جهت تصميم گيري و اجراي خط مشي درماني-1
   كاستن از اضطراب بيمار و تسهيل سازگاري او به محيط بخش-2
   درماني- تشويق بيمار به بيان مشكالت خود و شركت در برنامه آموزشي مراقبتي -3
   حصول اطمينان از آسايش و امنيت بيمار-4
   آشنايي با قسمتهاي مختلف بخش و پرسنل شيفت-5
   تحقيق موارد اورژانسي يا غير اورژانسي بودن-6

  : مورد نيازوسايل
 گوشي و - پنبه استريل و محلول ضد عفوني-  ژل -  دستكش استريل -فتال مانيتورينگ -سوني كيد 
   تخت ژنيكولوژي- وسايل انما- وسايل شيو- لباس يا گان بسته به مورد-ومتر  ترم-فشار سنج 

    پرستار واجد شرايط -ماما  :عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        .مي گيرداز بيمار شرح حال دقيق   1

        .معاينه فيزيكي انجام مي دهد  2

        .مي دهدمعاينه لگن و توشه واژينال انجام   3

        .مانور لئوپولد را انجام مي دهد  4
        . را انجام مي دهدF. H.R. دقيقه 1به مدت   5

        . عاليم حياتي بيمار را كنترل مي كند  6

        .بيمار را بستري مي كند  7
        . در موارد غير طبيعي به پزشك اطالع مي دهد  8

        .خروج مايع آمينوتيك را كنترل مي كند  9

        .ميزان خونريزي را كنترل مي كند  10

        .ميزان انقباضات را كنترل مي كند  11
        .ميزان حركات جنين را كنترل مي كند  12
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از وجود هرگونه سابقه بيماري و جراحي در گذشته و حال و   13
  . مي يابداطالعات مربوط به حاملگي و زايمان هاي قبلي آگاهي

      

        .ا تعيين مي كندسطح سالمتي بيمار ر  14

        .با توجه به عاليم زايماني شروع زايمان را تعيين مي كند  15

        .موارد غير طبيعي و پوزيشن جنين را مشخص مي كند  16

        .سالمت جنين را ارزيابي مي كند  17

با توجه به تخمين وزن جنين و تناسب آن با لگن مادر انجام   18
  . كندزايمان طبيعي را پيش بيني مي

      

علت ايجاد خونريزي را تشخيص مي دهد و اقدامات درماني مورد   19
  .نياز و سريع را اجرا مي كند

      

        .يافته ها و اقدامات خود را ثبت مي كند  20
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                                               :               تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                                                     :           نام عامل انجام كار
  تغذيه نوزاد با شيشه  : عنوان فعاليت

  : اهداف 
  اي نوزاد در راستاي رشد و تكامل طبيعي   تامين نيازهاي تغذيه-1
  برقراري رژيم غذايي درماني -2

  )در موارد خاص(د از طريق شيردهي  جلوگيري از عفونت مادر به نوزا-3
   :ابزارمورد نياز

االمكان يك بار  حتي(شير خشك تجاري با  فرمول تجويز شده توسط پزشك ـ شيشه ـ سرشيشه و در پوش 
   پارچه يا دستمال تميز ـ گان-آن) مصرف

  بهيار  - پرستار :عامل انجام كار 
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        . زاد را با كارت و دستور پزشك كنترل مي كندهويت نو  1

در صورت حضور والدين ، روش انجام كار و ضرورت آن را به   2
  . آنها توضيح مي دهد

      

وسايل مورد نياز را آماده مي كند و از سالمت و بهداشتي بودن   3
  .آنها اطمينان حاصل مي كند

      

        .دست هاي خود را مي شويد  4

كمي از شير را روي مچ  آماده شده را تكان مي دهد و شيشه شير  5
  .شود  باز بودن سوراخ سرشيشه مطمئن ميتا ازريزد  دست خود مي

      

6  
در وضعيت نشسته كامل قرار مي گيرد و نوزاد را در حالي كه 

است در آغوش مي گيرد، طوري كه  سر و پشت او را نگه داشته
  . دن قراربگيرندهايش كمي باالتر از سطح ب سر و شانه

      

تواند نوزاد را در آغوش گيرد كنار او مي نشيند و سرو  اگر نمي  7
  .  شانه هايش را كمي باالتر از بدن نگه مي دارد

      

8  
 مي گذارد ولي خيلي عميق فرو سرشيشه را داخل دهان نوزاد

كودك بايد شروع به . برد تا رفلكس تهوع او را تحريك نكند نمي
  . مكيدن كند

      

هاي نوزاد  مكد به آهستگي بر چانه و گونه اگر كودك شيشه را نمي  9
   لب هاي او را لمس مي كند  ضربه مي زند با نوك سرشيشه
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تا وقتي كودك شير مي خورد و تا پايان تغذيه شيشه را باال نگه   10
  . مي دارد

      

 را  سر وسينهكه طفل  را به حالت سرپا، كمي خم به جلو در حالي  11
  .  نگه مي دارد، مي كندبا يك دست محافظت

      

12  
يك دستمال تميز روي شانه خود مي گذارد و كودك را به حالت 
سرپا بغل مي كند و به آرامي پشت او را مالش مي دهد تا آروغ 

  . بزند و سپس او را به پهلوي راست يا به پشت مي خواباند

      

       . كند  تميز مي يه وسايل را كامالًو كلشير باقيمانده را دور مي ريزد   13
        . هايش را مي شويد دست  14

مقدار ( اقدامات و مشاهدات خود را در پرونده طفل ثبت مي كند   15
  ). بايد ثبت شود شيرخورده شده حتماً
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 :                                                              تاريخ:                                 نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                 انجام كارنام عامل

   تغذيه نوزاد به وسيله گاواژ:نوع فعاليت
  : اهداف

  تامين نيازهاي تغذيه اي در راستاي رشد و تكامل طبيعي -1
  جلوگيري از آسپيراسيون مواد غذايي در نوزاد -2

  :مورد نيازوسايل 
 اينچ براي ساير نوزادان ـ سرنگ تغذيه بزرگ 8 اينچ براي نوزادان نارس و 6 تا NG  2/1 ،5/3 لوله تغذيه 

متر نواري ـ نوار چسب ـ  آب مقطر استريل ـ  ، ـ شير خشك تجويز شده يا شيرمادر) سي سي 50 تا 20(
  ـ دستكش يك بار مصرف ) استتوسكوپ (گوشي پزشكي 

   بهيار  پرستار،:انجام كارعامل 
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        . هويت نوزاد را با دستور پزشك كنترل مي كند  1

در صورت حضور والدين روش انجام كار و ضرورت تغذيه   2
 . نوزاد به اين روش را توضيح مي دهد

      

       . وسايل مورد نياز را آماده مي كند  3
        .ده يا شير مادر را تا دماي اتاق گرم مي كندشير آماده ش  4
        . دست هاي خود را مي شويد  5
       . آب مقطر استريل را باز مي كند  6
       . سرنگ را از پوشش آن خارج مي كند  7

8  
متر نواري طول مورد نياز لوله تغذيه را از  با استفاده از سانتي

 انتهاي جناغ سينه بيني  تا الله گوش و سپس به سمت پايين تا
 . اندازه مي گيرد

      

با استفاده از يك تكه چسب عالمت روي لوله اندازه مطلوب را   9
 . زند مي

      

10  
نوزاد را در وضعيت خوابيده به پشت قرار مي دهد و زير سر او 

آورد يا در وضعيت چرخيده به سمت راست در  را كمي باال مي
 . دهد ميقرار  باشد ترحالي كه سر و سينه نوزاد كمي باال

      

       . دستكش مي پوشد  11

حركت نگه داشته و لوله تغذيه را به آب  سر نوزاد را با دست بي  12
 ). با دست ديگر(مقطر استريل آغشته مي كند 

      

       در .لوله را به آرامي از سوراخ بيني به سمت جلو و پايين وارد مي كند  13
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ورود، لوله را خارج و از سوراخ صورت وجود هرگونه مقاومت سر راه 
 . ديگر بيني اقدام مي كند

لوله را با استفاده از يك تكه نوار چسب روي گونه نوزاد محكم و   14
 .ثابت مي كند

      

 آن را كنترل PHكمي از محتويات معده را با سرنگ مي كشد و   15
 .مي كند

      

با گوشي صداي  سي سي  هوا به داخل لوله مي فرستد و 1 تا 5/0  16
  .عبور هوا را در معده و طرفين قفسه سينه گوش مي دهد

      

17  
پس از وارد كردن لوله با استفاده از چراغ قوه و آبسالنگ دهان 

ز جمع شدن لوله در دهان بررسي نوزاد را جهت جلوگيري ا
  . كند مي

      

 حجم مواد كشيده شده را يادداشت مي كند و دوباره به معده   18
  .گرداندبرمي 

      

اگر نسبت به محل صحيح قرار گرفتن لوله مطمئن نيست چند   19
  .متر بيشتر لوله را فرو مي برد و دوباره امتحان مي كند سانتي

      

20  

پيستون سرنگ را خارج مي كند و سرنگ را از شير خشك آماده يا 
شير مادر طبق دستور پزشك پر مي كند و غذا را به آهستگي در 

با باال نگه داشتن (  دقيقه به داخل معده مي فرستد 20 تا 15عرض 
  ) .سرنگ شير به داخل معده فرستاده مي شود

      

       . پس از پايان تغذيه، لوله را مي بندد تا هوا داخل معده نوزاد نشود  21
        . و شو مي دهد با چند قطره آب استريل داخل لوله را شست   22

ايستاده رو به باال يا در حالت (  مي دهدطفل را در وضعيت صحيح قرار  23
  ).نشسته كامل

      

با يك دست سر و سينه او را نگه مي دارد و با دست ديگر به   24
  .آرامي پشت او را مالش مي دهد تا آروغ بزند

      

تا يك ساعت پس از ( طفل را روي شكم يا سمت راست مي خواباند  25
  ).تغذيه

      

        .دست هاي خود را مي شويد  26
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

                                                    :               شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

   آموزش تغذيه نوزاد با شير مادر :نوع فعاليت
  : اهداف

  اي نوزاد در راستاي رشد و تكامل طبيعي  هاي تغذيه تامين نياز-1
   براي مادر در جهت شير دادن به نوزاد مورد نيازهاي   تامين آگاهي-2

  :وسايل مورد نياز
گازاستريل ـ جريان شيركافي ـ دادن وضعيت راحت براي شيردادن به مادر و نوزاد ـ چندعدد بالش ـ بروشور 

  ير در صورت لزوم هاي آماده آموزش ـ پمپ ش و بسته
  پرستار  -ماما: عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

، والدين توضيح مي دهد و فوايد شيردادن روش انجام كار را براي  1
  .را به مادر گوشزد مي كند

      

پرده يا ( يك محيط امن و خصوصي براي مادر فراهم مي كند  2
 ).ق را مي بندد در اتا پاراوان را مي كشد،

      

       .وسايل و شرايط كار را آماده مي كند  3

4  
تعويض ( مادر را تشويق مي كند كه نيازهاي اوليه كودك خود را 

برآورده نموده در صورت لزوم در اين ...)  لباس خيس و پوشك،
  . كار به او كمك مي كند

      

      . ديهاي خود را مي شويد و مادر نيز دست هايش را مي شو دست  5

6  
ترين وضعيت خود براي شيردادن  به مادر كمك مي كند در راحت

تواند از گذاشتن يك يا دو عدد بالش  براي اين كار مي(قرار بگيرد 
 ).پشت سر و يك بالش زير دست مادر استفاده كند

      

به مادر كمك مي كند يك پستان خود را بيرون بياورد و آن را   7
 ).آب ولرمبا ( بشويد و تميز كند 

      

8  
به مادر آموزش مي دهد نوزاد را طوري بغل كند كه سر نوزاد در 
چين آرنج مادر باشد ، دست نوزاد كه به اين سمت است به كمر مادر 

 .هدايت شود و ساعد مادر در امتداد پشت و باسن نوزاد باشد

      

 آموزش مي  رابه مادر نحوه صحيح در دست گرفتن هاله نوك پستان  9
 . دده
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به مادر آموزش مي دهد تا با نوك پستان چند ضربه آهسته به   10
 .گونه نوزاد خود بزند تا كودك پستان را به دهان بگيرد

      

به مادر روش صحيح پستان به دهان گرفتن را توسط نوزاد   11
 . آموزش مي دهد

      

12  
به مادر آموزش مي دهد حين شيردادن با شست دست پستان را 

هاي بيني نوزاد را نپوشاند و  نگه دارد كه بافت سينه سوراخطوري 
 . مانع تنفس نوزاد نشود

      

به مادر توصيه مي كند در هر بار شير دادن از يك سينه خود به   13
 . دقيقه شير بدهد15طور كامل حداقل 

      

14  
براي قطع شيردادن از يك پستان به مادر آموزش مي دهد يك 

امي كنار دهان نوزاد بگذارد و آهسته پستان انگشت خود را به آر
 . را از دهان نوزاد بيرون بكشد

      

در صورت نياز به استفاده از پمپ شير به مادر نحوه استفاده از   15
 . آن را آموزش مي دهد

      

در مورد درد سينه و تداوم شيردهي جهت تسكين درد و جريان   16
  . بهتر شير به مادر آموزش مي دهد

      

17  
به مادر آموزش مي دهد نوزاد را در وضعيت صحيح نگه دارد و 
با يك دست پشت او را به آهستگي مالش دهد و تالش كند تا هواي 

  . بلعيده شده از معده نوزاد بيرون بيايد

      

18  

 دقيقه نوك 15به مادر آموزش مي دهد پس از پايان شيردهي 
استريل يا پارچه پستان را در مجاورت هواي آزاد يا با يك گاز 

 تميز خشك كند و در مورد حمام روزانه و تعويض لباس نيز  كامالً
  . به مادر آموزش مي دهد

      

بسته آموزشي از قبل آماده شده را در اختيار مادر قرار مي دهد   19
  .تا بتواند در فواصل آزاد آن را مطالعه كند

      

        .دست هاي خود را مي شويد  20
        .شاهدات خود را در پرونده مادر و كودك ثبت مي كنداقدامات و م  21
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                           شيفت:                                                     نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  ز ناف مراقبت ا:نوع فعاليت
  :اهداف

   پيشگيري از عفونت -1 
   تسريع در ترميم ناف-2

  :مورد نيازوسايل 
    آب مقطر استريل يا نرمال سالين-گاز استريل

  پرستار  -ماما :عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
       .مي دهد روش انجام كار را به والدين توضيح   1

       نترل و آماده مي كندوسايل مورد نياز را ك  2

        .هاي خود را مي شويد دست  3

       .كودك را در وضعيت خوابيده به پشت قرار مي دهد  4

       .مي كند ي ناف را از نظر احتمال عفونت و خونريزي ارزيابي  ناحيه  5

      .مي كند ي ناف را با نرمال سالين شست و شو داده و خشك  ناحيه  6

ز استريل به دور بند ناف و گيره آن را تثبيت مي با پيچاندن يك گا  7
 ). ساعت اول تولد 24تنها ( كند 

      

       .تر از بند ناف مي بندد كهنه و پوشك نوزاد را پايين  8

       .مي دهد كودك را در وضعيت مناسب و راحتي قرار   9

ي آن و نحوه بستن  به والدين در مورد عدم دستكاري ناف و گيره  10
 .مي دهد وزش پوشك آم

      

       .دست هاي خود را مي شويد  11

گزارش كامل و دقيقي از وضعيت ناف و سير بهبودي و خشك   12
  .مي كند شدن ناف در پرونده ثبت 
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                       :                                       تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                             :                                   نام عامل انجام كار

  تغيير وضعيت نوزاد : نوع فعاليت
  : اهداف

   ايجاد تحريك نوزاد -1
 هاي بدن   افزايش خونرساني در تمام بافت-2

   جلوگيري از زخم فشاري -3
  :مورد نيازوسايل 
    غيير وضعيت ثبت ت  برگه- )در صورت لزوم( ماساژور -  پتو-  ملحفه

   بهيار–پرستار  -ماما: عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
       .مي دهد روش انجام كار را براي والدين توضيح   1
       .وسايل مورد نياز را كنترل و آماده مي كند  2
       .قبل از انجام كار، دست هاي خود را  مي شويد  3
       .ود ارزيابي  و معاينه مي كندكودك را در وضعيت موج  4
       .نقاط تحت فشار در نوزاد را مشخص مي كند  5
       .ي تغيير وضعيت را مي نويسد بر اساس نقاط تحت فشار برنامه  6
       . ساعت يكبار تغيير وضعيت مي دهد2-3نوزاد را هر   7

تغيير وضعيت نوزاد را به آرامي انجام داده و محل هاي تحت   8
 . مي كند ا به آرامي ماساژ داده يا نوازشفشار ر

      

هر گونه عارضه پوستي ناشي از وضعيت بدني را بررسي و ثبت   9
 .مي كند

      

و ) با آرامش و نوازش(به والدين نحوه تغيير وضعيت نوزاد   10
 .مي دهد چگونگي بررسي نواحي تحت فشار را آموزش 

      

        .ديدست هاي خود را مي شو  11

پرونده بيمارنحوه تغيير وضعيت و واكنش هاي كودك به اين در   12
 .اقدامات را به طور دقيق ثبت مي كند
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                                                شيفت:                نام بخش
  :رستاري ارزشيابامضاء و مهر نظام پ:                                                                نام عامل انجام كار
   واكسيناسيون:عنوان فعاليت

  : اهداف
  ايجاد ايمني در كودك -1
   پيشگيري از ابتالء به بيماريهاي عفوني مسري-2

  :مورد نيازوسايل 
  )سي  سي2 معمولي -cc1انسولين ( سرنگ - پنبه و الكل-واكسن

   پرستار :عامل انجام كار 
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
       .روش كار را به كودك و والدين توضيح مي دهد  1
       .وسايل مورد نياز را كنترل و آماده مي كند  2
       .مي شويد دست هاي خود را   3

 درجه 24درجه حرارت (ي حرارت محيط را كنترل مي كند  درجه  4
 ).گراد سانتي

      

ه كرده و طبق دستور داخل سرنگ واكسن مورد نظر را آماد  5
 .دكش مي

      

       .محل تزريق را انتخاب و آماده مي كند  6
       .مي دهد كودك را در يك وضعيت ثابت قرار   7

را ) زيرجلدي، عضالني و داخل جلدي(طبق روش صحيح تزريق   8
 .مي دهد انجام 

      

       .كودك را بغل كرده و نوازش مي كند  9

 احتمالي و هاي به والدين درمورد مراقبت از محل واكسن، واكنش  10
 .آموزش مي دهد... اقدامات مورد نياز در صورت تب و 

      

        .دست هاي خود را مي شويد  11

 تاريخ و - مقدار آن-در كارت واكسيناسيون كودك نوع واكسن  12
 .نوبت بعدي را ثبت مي كند

      

در دفتر مخصوص مشخصات بيمار، نوع واكسن، محل تزريق،   13
 .كند را ثبت مي... تاريخ و 
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

                                                 :                  شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار
   فتوتراپي:عنوان فعاليت

  : اهداف
   كاهش ميزان بيليروبين سرم خون -1
  جلوگيري از عوارض هيپربيلي روبينمي -2

  :مورد نيازوسايل 
   دماسنج- ملحفه- چشم بند-  دستگاه فتوتراپي-كات يا وارمر

  پرستار  -ماما :عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
       .مي دهد روش كار را براي والدين توضيح   1
       .ي كندم وسايل مورد نياز را كنترل و آماده   2
       .دست هاي خود را قبل ازانجام كار مي شويد  3

 درجه 24(مي كند  محيط را از نظر درجه حرارت كنترل   4
 ).گراد يسانت

      

       .تمام لباس هاي نوزاد را در مي آورد  5
       .مي پوشاند) چشم بند كتاني(چشم هاي نوزاد را با وسيله مناسب   6

هدف پوشانيدن گناد (  كوچكي مي پوشاند ناحيه ژنيتال را با كهنه  7
 ).ها چه در نوزاد پسر و چه در نوزاد دختر مي باشد 

      

چراغ هاي المپ فتوتراپي را از نظر عمر و ساعت كاركرد كنترل   8
 .مي كند

      

       .نوزاد در وضعيت خوابيده به پشت قرار مي دهد  9

نتي متر و در  سا20 – 25فاصله ي كودك را از المپ فتوتراپي   10
 . سانتي متر قرار مي دهد15موارد هيپربيلي روبينمي شديد 

      

 ساعت يكبار تغيير وضعيت 2 نوزاد را در حين فتوتراپي هر  11
 .دهد يم

      

 24در حين فتوتراپي ميزان بيلي روبين سرم خون را حداقل هر   12
 .مي كند ساعت يكبار طبق دستور پزشك كنترل 

      

در مورد نحوه فتوتراپي و چگونگي شيردهي در حين به والدين   13
 .مي دهد فتوتراپي آموزش 
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14  

نوزاد را از نظر رنگ، عاليم حياتي به ويژه درجه حرارت زير بغل 
 ساعت، تماميت پوست، جذب و دفع دقيق، كنترل وضعيت آب 2هر 

 – عوارض جانبي فتوتراپي –بدن نوزاد از نظر تورگور پوستي 
 فعاليت - قوام مدفوع و شكم – چشمي و اشك ريزش كنترل ترشح

 – واكنش به اطراف – رفتارهاي تغذيه اي –) هيپوتوني (نوزاد 
  . وضعيت خواب و بيداري كنترل مي كند–پاسخ هاي رفتاري 

      

گزارش كامل و دقيقي از واكنش هاي بيمار نسبت به فتوتراپي در   15
 .پرونده ثبت مي كند
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

                                                    :               شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

   دور سر-  وزن- اندازه گيري قد:نوع فعاليت
  :هدف

  شد و تكامل نوزاد و مطابقت با نمودار رشد و تكاملمعاينه و ارزيابي ر
  :مورد نياز وسايل 
   دستكش چنانچه نوزاد هنوز حمام نشده باشد– برگه ثبت يا كارت - ملحفه و پتو- وزنه-متر سانتي

  پرستار -ماما :عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
       . دهدمي روش كار را براي والدين توضيح   1

       .مي كند وسايل مورد نياز را كنترل و آماده   2

        . درجه سانتي گراد تنظيم مي كند24دماي اتاق را   3

       .قبل از انجام كار دست هاي خود را مي شويد  4

       .كودك را در يك وضعيت راحت و مناسب قرار مي دهد  5

 ترين قسمت از برجسته(سانتي متر تميز شده را دور سر نوزاد   6
 ).بزرگترين قطر سر ( قرار مي دهد ) پشت سر تا پيشاني

      

گيري شده را در برگه مربوطه ثبت نموده و با  ميزان اندازه  7
 .مي كند روزهاي قبل مقايسه 

      

مي  قرار ) پاهاي صاف شده(نوزاد را در يك وضعيت كامالً كشيده   8
 .دهد

      

       .سر تا كف پاشنه پا قرار مي دهدمتر را از باالترين قسمت  سانتي  9

       .گيري شده را در برگه مخصوص ثبت مي كند ميزان قد اندازه  10

ي لباس هاي اضافي را از بدن او  گيري وزن نوزاد كليه براي اندازه  11
 .در مي آورد

      

       .مي دهد اي روي وزنه تنظيم شده قرار  ملحفه  12
       .نوزاد را روي وزنه مي گذارد  13

با احتساب ( ي مربوطه ثبت مي كند  ميزان وزن نوزاد را در برگه  14
 ).وزن ملحفه 
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متر را پشت نوزاد مي گذارد و تا روي خط فرضي نوك   سانتي  15
  .بين سينه ها امتداد داده و دور سينه  او را اندازه مي گيرد

      

ثبت گيري  شده را در برگه مخصوص  ميزان دور سينه  اندازه  16
  .كند مي

      

       .مي دهد نوزاد را لباس پوشانده و در وضعيت راحتي قرار   17
       .وزن نوزاد را با روزهاي قبل مقايسه مي كند  18

گيري قد، وزن و دور سر  به والدين درمورد چگونگي اندازه  19
 .آموزش مي دهد

      

ا را در گيري و تغييرات آنه گزارش كامل و دقيقي از مقادير اندازه  20
 . ثبت مي كند پرونده

      

را تميز و ضدعفوني ) وزنه  و سانتي متر ( وسايل  مورد استفاده   21
  .مي كند

      

اگر به نوزاد تجهيزات يا وسيله خاصي وصل است بايد در پرونده   22
  .او ثبت گردد
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 :                                                                             تاريخ:                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  تعويض خونكمك در : نوع فعاليت
  :اهداف

  كاهش ميزان بيلي روبين خون نوزاد-1
  كتروس ين پيشگيري از بروز كر-2
   درمان سپسيس نوزادي-3

  :د نيازوسايل مور
 تيغ بيستوري و – لوله آزمايش – آمپول كلسيم – ماسك – گان و دستكش استريل –ست تعويض خون 

   بتادين – سرنگ – شان پرفوره– ست كت دان – كاتتر بند ناف –نخ بخيه 
   پرستار واجد شرايط:عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

       . مي كندNPO از تعويض خون  ساعت قبل3 – 4نوزاد را   1

2  

  :مكان مناسب جهت تعويض خون آماده مي كند
 تعويض خون در مكاني انجام شود كه امكان احياء نوزاد –الف 

  .فراهم باشد
ن داراي درجه حرارت مناسب باشد  اتاق و مكان تعويض خو- ب
  ).وارمر گرم (
  . اكسيژن و دستگاه ساكشن آماده باشد-پ

  . لس اكسي متري آماده باشد دستگاه پا–ت 

      

        .وسايل مورد نياز را آماده مي كند  3

 و وي آن مي شودرضايت نامه كتبي از والدين توسط پزشك اخذ   4
  .را چك مي كند

      

       .روش كار و لزوم انجام آن را به والدين توضيح مي دهد  5
       . جواب آزمايش بيلي روبين را كنترل مي كند  6

را قبل از انجام تعويض ارسال )  و پكسل FFP(ست خون در خوا  7
  .مي كند

      

        . مادر و نوزاد را پيگيري مي كندRHگروه خون و   8
       .  را كنترل مي كندRHتاريخ اهداء خون ، گروه خون و   9
      انكوباتور گرم يا آب (خون را قبل از تجويز به آرامي گرم مي كند  10
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 ) درجه سانتي گراد 37

        .دست ها را مي شويد  11
        .نوزاد بايد داراي يك رگ باز و مطمئن باشد  12
        .نوزاد را بدون لباس روي وارمر گرم قرار مي دهد  13

در صورتي كه نوزاد بند ناف نداشته باشد وسايل كت دان نوزاد را   14
  .آماده مي كند

      

ترل مي كند  انجام تعويض خون كنعاليم حياتي نوزاد را حين  15
   ).… هيپوتانسيون و تغيير دما –آريتمي (

      

        .رعايت نكات آسپتيك در حين انجام پروسه الزامي است  16

در طول فرآيند تعويض خون بايد كيسه خون تكان داده شود تا از   17
  .رسوب گلبول هاي قرمز جلوگيري شود

      

18  
شد و به ازاء هر  باml/kg 5تعويض خون در هر سيكل بايد به ميزان 

ml 200 – 100 10 سي  سي گلوكونات كلسيم 1 خون تعويض شده 
  .درصد انفوزيون شود

      

        .ضربان قلب را در زمان تزريق كلسيم كنترل مي كند  19
       .زمان شروع و اتمام تعويض خون را كنترل و چارت مي كند  20
       .مقدار خون مصرف شده را چارت مي كند  21
       .زشك ، مهر و امضاء را كنترل مي كندنام پ  22

 با چشم و ژنيتال بسته پس از تعويض خون  رافيزيوتراپي نوزاد  23
 .كند ميشروع 

      

كنترل و را  ) … ديستانسيون و –خونريزي ( عوارض احتمالي   24
  .كند  ميثبت

      

 ساعت پس از تعويض 3 – 4در صورت طبيعي بودن عاليم حياتي   25
  .كند مي شروع  رانوزادخون تغذيه 

      

 اتمام تعويض خون اندازه  ساعت پس از4  رابيلي روبين نوزاد  26
  .كند گيري مي

      

        .يافته ها و مشاهدات خود را ثبت مي كند  27

  
  
  
  
  



 ماداران و نوزادان/ پانزدهمفصل 

 
723

                                  :                            تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                                        :                        نام عامل انجام كار

 كمك در انجام ختنه: نوع فعاليت

    :اهداف
   ارتقاء سطح بهداشت-1
   كاهش خطر فيموزيس-2
   كاهش خطر سرطان پنيس-3
   كاهش خطر سرطان دهانه رحم در همسر-4

  : مورد نيازوسايل 
المپ هاي مخصوص ختنه، مخروط در سايزهاي مختلف، چاقوي جراحي، شامل ك( سيني مخصوص ختنه 

  وسيله - محلول بتادين – حوله استريل و شان استريل -  ظرف استريل - فورسپس–قيچي ) پروب
 در در صورت – متر سانتي 10 ×10 پدهاي گازي – گاز وازلين – دستكش استريل –محدود كننده كودك 

   وارمر– بي حس كننده موضعي – پماد ضد ميكروبي – ختنه  پالستيكي مخصوصbell  :لزوم
  پرستار: عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

قبل از شروع روش اطمينان مي يابد كه والدين روش انجام كار را   1
 .درك كرده اند

      

       ).توسط پزشك( يك رضايت نامه از والدين مي گيرد   2

براي پيش گيري از استفراغ و خطر آسپيراسيون، هد كه د تذكر مي  3
 . ساعت قبل از ختنه به نوزاد  شير داده نشود1 - 2

      

        .نوزاد را با وسايل محدود كننده در وضعيت مناسب قرار مي دهد  4
       .دستكش استريل مي پوشد  5
       .پزشك دستكش استريل مي پوشد  6

  Yellenاستفاده از كالمپ 
       .يه پنيس و اسكروتوم را با بتادين تميز مي كندناح  7
        . را روي پرپوس قرار مي دهدyellenپزشك كالمپ   8
       .داري پنيس استفاده مي كنداز يك مخروط كوچك براي نگه  9

براي پيش گيري از عفونت و كنترل خون ريزي محل زخم را با   10
 .گاز وازلين استريل پانسمان مي كند

      

   پالستيكيbellده از استفا
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       .پزشك وسيله پالستيكي را بين پرپوس و پنيس قرار مي دهد  11
       .يك بخيه كوچك اطراف پرپوس زده مي شود  12

پس از زدن بخيه، قسمت باقي مانده پرپوس دچار ايسكمي و   13
 . روز جدا مي شود8 تا 5آتروفي شده و پس از 

      

       . وسايل محدود كننده خارج مي كندپس از اتمام كار نوزاد را از  14

براي كاهش فشار به ناحيه مورد نظر و كنترل خونريزي، نوزاد را   15
 .به پشت مي خواباند

      

از والدين مي خواهد در كنار نوزاد باشند تا از سالمت او اطمينان   16
  .يابند

      

 24 دقيقه به مدت يك ساعت و سپس هر يك ساعت به مدت 15هر   17
  .عت نوزاد را از نظر وجود خونريزي بررسي مي كندسا

      

        .كند براي مرخص شدن او صبر ميتا ادرار كردن نوزاد   18

زمان و تاريخ ختنه، آموزش به والدين، خونريزي بيش از حد و   19
  .پيش از ترخيص ثبت مي كندرا ادرار كردن نوزاد 
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 :                                                             تاريخ:                                   بيمارستاننام مركز آموزشي درماني يا

              :                                                     شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  بررسي ضربان قلب جنين: نوع فعاليت
    بررسي سالمتي جنين در طي بارداري:اهداف

  : مورد نيازوسايل 
 پارچه – بندهاي ترانسديوسر – ژل – ترانسديوسرهاي شكمي – اولتراسوند – ترانسديوسر –جنين مانيتورينگ 

  . كاغذ پرينت–مرطوب 
  پرستار -ماما : عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

       .روش كار را براي بيمار توضيح مي دهد  1

گاه موجب توليد به وي توضيح مي دهد كه ممكن است اين دست  2
 .صدا شود

      

براي كاهش اضطراب مادر وي را مورد حمايت رواني قرار مي   3
 .دهد

      

        .يك رضايت نامه آگاهانه از بيمار مي گيرد  4
       .كابل ترانسديوسر شكمي را به دستگاه متصل مي كند  5

كابل اولتراسونوگرافي را به محل مخصوص خود بر روي دستگاه   6
 .ندوصل مي ك

      

نام، تاريخ، عاليم حياتي و وضعيت بيمار را بر روي كاغذ پرينت   7
 .دستگاه يادداشت مي كند

      

       .دست ها را مي شويد  8
       .بيمار را در وضعيت نيمه نشسته يا به پهلوي چپ قرار مي دهد  9
       .پوشش هاي شكم بيمار را برمي دارد  10
       .م را لمس مي كندبراي مشخص كردن فوندوس رحم، شك  11

سيله بند روي فوندوس رحم قرار ترانسديوسر شكمي را به و  12
 .دهد مي

      

       .كند  ميلي متر جيوه تنظيم مي15 تا 5 ميله ثبت كننده امواج را روي  13
       .براي عبور بهتر امواج صوتي، بر روي شكم ژل مي مالد  14
       .ولد استفاده مي كندبراي مشخص كردن پشت جنين از مانور لئوپ  15
      ترانسديوسر سر اولتراسوند را بر روي محلي كه صداي قلبي به   16
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  .بهترين وجه شنيده مي شود قرار مي دهد
        .دستگاه پرينت را روشن مي كند  17

18  
بر روي كاغذ پرينت وجود هر مسأله اي از قبيل سرفه، تغيير 

ار خون را كه مي تواند وضعيت، تجويز دارو، معاينه واژينال و فش
  .در تفسير وضعيت جنين موثر باشد ذكر مي كند

      

        .مدت و دفعات انقباض رحمي را كنترل مي كند  19
        .براي تعيين شدت انقباضات شكم را لمس مي كند  20

به طور دوره اي ضربان قلب جنين را با انقباضات رحمي مقايسه   21
  .مي كند

      

 و شروع انقباض رحمي را FHR شروع كاهش ارتباط بين زمان  22
  .ثبت مي كند

      

 و حداكثر انقباض رحمي را FHRارتباط بين زمان پايين ترين حد   23
  .ثبت مي كند

      

        .هر ساعت اطالعات هر دو ترانسدويوسر را بررسي مي كند  24
        .وضعيت پوست ناحيه زير ترانسديوسرها را بررسي مي كند  25

رداشتن ترانسديوسرها، ناحيه مورد نظر را با پارچه مرطوب پس از ب  26
  .پاك مي كند

      

اطالعات شخصي بيمار را بر روي يك از برگه هاي پرينت دستگاه   27
  .ذكر مي كند

      

زمان و انجام هر نوع معاينه واژينال، پارگي پرده ها، تجويز دارو   28
  .و حركت مادر و جنين را ثبت مي كند

      

        . جابه جايي ترانسديوسرها را مشخص مي كندزمان  29
        .يافته ها و اقدامات خود را ثبت مي كند  30
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                                                    شيفت:            نام بخش
  :ام پرستاري ارزشيابامضاء و مهر نظ:                                                                نام عامل انجام كار

  آمپول رگامزريقت: نوع فعاليت

    :اهداف
   )RH ) Dپيش گيري از توليد آنتي بادي توسط مادر در پاسخ به آنتي -1
  يك در نوازد گيري از بروز بيماري هاي همولتيت پيش-2

  : مورد نيازوسايل 
رم سه نسخه اي  ف– دستكش – پنبه الكلي – ويال رگام – G 22 سر سوزن – سي سي 3سرنگ 

  .آزمايشگاه
  پرستار -ماما : عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

لزوم تزريق آمپول رگام را براي بيمار توضيح مي دهد در صورت   1
 .امتناع بيمار از تزريق، به پزشك اطالع مي دهد

      

گاه را دو پرستار بايد مشخصات ويال رگام و فرم سه نسخه آزمايش  2
 .كنترل مي كند

      

       .فرم مربوطه را پر مي كند  3
        .خلوت بيمار را حفظ مي كند  4
       .دست هاي خود را مي شويد  5
       .دستكش مي پوشد  6
       .آمپول رگام را آماده مي كند  7
       .تزريق را با اصول صحيح در ناحيه گلوتئال انجام مي دهد  8

اه و ويال خالي رگام را به آزمايشگاه دو نسخه از فرم آزمايشگ  9
 .مي فرستد

      

10  
تاريخ، زمان و محل تزريق رگام را ثبت مي كند در صورت امتناع 

هر نوع آموزش در مورد رگام . بيمار از تزريق آن را ذكر مي كند
 .را ثبت مي كند
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 :                                                                   تاريخ:                            نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                 عامل انجام كارنام

   تعويض پوشك:عنوان فعاليت
  :اهداف

   احساس راحتي نوزاد-1
  پيشگيري از سوختگي ناحيه ژنيتال و باتكس-2

  :وسايل مورد نياز
 كرم يا لوسيون محافظت - آب ولرم- پارچه نخي-يا پوشك كامل اي  اي يا دكمه  مشمع گره- پوشك
  ي زباله   كيسه- دروشيت-كننده

   كمك بهيار :عامل انجام كار
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

       .روش انجام كار را به والدين توضيح مي دهد  1
       .مي كند وسايل را كنترل و آماده   2
       ).گراد  درجه سانتي24(مي كند  كنترل درجه حرارت اتاق را   3
       .هاي خود را مي شويد دست  4
        .دستكش مي پوشد  5
       .پوشك كودك را باز كرده و آن را در كيسه زباله قرار مي دهد  6

محتويات روي پوشك را از نظر كيفيت دفعي و وجود خون   7
 . ارزيابي مي كند

      

      .  روش صحيح با آب ولرم مي شويدي باتكس و ژنيتال را به ناحيه  8

ي باتكس و ژنيتال و كشاله ران را از نظر بروز بثورات به طور كل  ناحيه  9
 .بررسي مي كند

      

 محل هاي باتكس و ژنيتال، پاها را به طور كل بعد از شستن و ارزيابي  10
 .خشك مي كند

      

       .اد مي گذارد دقيقه كودك را در كهنه ساده پيچانده و آز5به مدت   11

در صورت لزوم از كرم يا لوسيون محافظت كننده استفاده مي   12
 .كند

      

       .مي بندد مجدداً پوشك كودك را بدون هيچگونه فشاري به آرامي   13
       .كودك را پس از نوازش در وضعيت راحتي قرار مي دهد  14
        .ش خود را خارج مي كندكدست  15
       . شويددست هاي خود را مي  16

17  
هر گونه مشكلي در ارتباط با كيفيت دفعي، وجود بثورات روي 

را  به پرستار مسئول گزارش داده و در پرونده ثبت ... پوست و 
  .مي كند 
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

                                                         :          شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  )سال زير يك( حياي قلبي تنفسي در نوزادان ا:نوع فعاليت
   :فاهدا

  جلوگيري از عوارض و مرگ و مير ناشي از آسيب هيپوكسي بافتي -1

  رقراري مجدد تنفس و برون ده قلبي ب-2

  :مورد نيازوسايل 
  تخته مخصوص احياء 

  پرستار واجد شرايط  :رعامل انجام كا
 

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

ي بـه او    يا بـراي بـاز كـردن راه هـو          در صورت فقدان هوشـياري ،       1
  .وضعيت مناسب مي دهد

      

به اندازه اي   (  تنفس دو تنفس موثر مي دهد     در صورت عدم وجود       2
  ).دكه قفسه سينه باال بياي

      

 ،كنـد    قفسه سينه به سمت باال حركت نمـي         ،در صورتي كه با تنفس      3
  .ي مشكوك مي شوديجسم خارجي در راه هوا به انسداد

      

        .راي باز كردن راه هوايي را انجام مي دهداقدامات مورد نياز ب  4
       .در صورت باز شدن راه هوائي تنفس و نبض را بررسي مي كند  5
       . را ادامه مي دهد و كمك مي خواهد احياء، در صورت نياز  6
       . را كامال مي پوشاند دهان و بيني نوزاد ا دهان خود،ب  7

حـد اقـل    ( فس مـي دهـد       تـن  يشير خوار را با هواي دمي مختـصر         8
 .  )سينه نوزادان مشاهده شود مقداري كه باالرفتن قفسه

      

 ثانيـه يـك   3 ضربه در دقيقه هر 60درصورت وجود نبض بيش از    9
   ).دقيقه  تنفس در20(تنفس مي دهد

      

       .بررسي مي كند) گودي آرنج ( نبض نوزاد را در ناحيه براكيال   10

 ضـربه در دقيقـه   60يا نبض كمتـر از  در صورت عدم وجود نبض    11
 .مي كند ماساژ قلبي را آغاز

      

       .يك خط فرضي بين دو نوك سينه نوزادان تصور مي كند  12
       . زيراين خط فرضي روي استرنوم قرار مي دهد سرانگشت خود را مستقيماً  13

 5/2 تـا    5/1 استرنوم را به انـدازه       ،باانگشت مياني و انگشت اشاره      14
 .داخل فشار مي دهد متر به طرف نتيسا
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15  
در روش ديگر  دو دست خود را دور قفسه سينه حلقه مي كنـد بـه      

انگـشتان شـست در نيمـه تحتـاني اسـترنوم در كنـار        اي كـه  گونه
   .مي دهد يكديگر قرار گيرند و ماساژ

      

        . فشار در دقيقه وارد مي كند100حداقل   16
        .تنفس مي دهد ماساژ يك 5پس از هر   17

 ضـربه در    100ميزان ماساژ قلبي و تنفس در نـوزادان بـه ترتيـب               18
  .دقيقه مي باشد  تنفس در20دقيقه و 

      

        .استفاده مي كند bag در صورت امكان از ماسك داراي  19

20  

ء از جمله نام افرادي كـه حـضور داشـتند را              تمام وقايع هنگام احيا   
فـسي و قلبـي آن را ثبـت    د وقفـه تن صـورت وجـو   در. ثبت مي كند

 افتاد، چه زماني يادداشت مي كند كه در چه محلي اين اتفاق. كند مي

CPR اي در  طول كشيد و چه نتيجه  چه مدت انجام احياء،آغاز شد 

به عنـوان مثـال     . اي را ثبت مي كند      بروز هر نوع عارضه   . برداشت  
نين آنچـه كـه   ، همچ دهان يا نفخ شكم ، ضرب ديدگي شكستگي دنده

كـودك   در صـورتي كـه  . براي بهبود اين عوارض انجام شده است
احياي قلبي ريوي پيشرفته دريافت مي كند، ثبـت مـي كنـد كـه چـه                

چه كسي آنها را انجام داد، چه زماني صورت   مداخالتي انجام شد،
  .گرفت گرفت و چه تجهيزاتي مورد استفاده قرار
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 :                                                             تاريخ:                                  زشي درماني يا بيمارستاننام مركز آمو

                           :                                        شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

 هوشيار ي در نوزادانيباز كردن انسداد راه هوا :تنوع فعالي

  :فاهدا

   و مير ناشي از آسيب هيپوكسي بافتيجلوگيري از عوارض و مرگ -1

  برقراري مجدد تنفس -2

 :مورد نيازوسايل 

   پرستار واجد شرايط :رعامل انجام كا
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

1  
 وي را روي سـاعد خـود         ي نوزاد ،  يبراي باز كردن انسداد راه هوا     

 اشد و سرمي دهد كه صورت وي به سمت زمين ب اي قرار به گونه
  .تر از قفسه سينه قرار گيرد پايين

      

         .ساعد خود را روي پاي خود قرار مي دهد  2

هاي نـوزاد   به ميان شانه( Back Blow )  ضربه5 ،با كف دست آزاد خود  3
  .وارد مي كند

      

در صورتي كه انسداد همچنان وجود دارد، نوزاد را بـين سـاعد و                4
  . چند ضربه به پشت وي مي زندمي دهد و كف دست خود قرار

      

5  

فقط بـا اسـتفاده از      . سر نوزاد را پايين تر از قفسه سينه قرار مي دهد            
. و انگشت اشاره پنج فشار به قفسه سـينه وارد مـي كنـد    انگشت مياني

براي بيرون رانـدن جـسم خـارجي     فشار ايجاد شده درون قفسه سينه
 . بايد به اندازه نيروي يك سرفه باشد

      

        .دارد  سركودك را به خوبي نگه مي از صدمه، به منظور پيشگيري  6

اين روند را تا خروج جسم خارجي يا از دست دادن هوشـياري نـوزاد                 7
 .ادامه مي دهد

      

8  

بـراي   ( blind-finger sweep ) از روش جارو كردن بـا انگـشت  
نوزاد استفاده نمي كند، چون موجب  خارج كردن جسم خارجي در

انگـشت   فقط از. شود و انسداد بيشتر مي پيش راندن جسم خارجي
 خود براي خارج كردن اجسامي كه قابـل رويـت هـستند اسـتفاده    

 .كند مي

      

        .يافته ها و اقدامات خود را ثبت مي كند  9
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                                               :               تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                                                     :           نام عامل انجام كار

   مراقبت از نوزاد در عمل سزارين :نوع فعاليت
    :اهداف

   پيشگيري از هيپوترمي يا هيپرترمي نوزاد -1
 )تهويه و گردش خون مناسب در صورت نياز  ( برقراري راه هوايي -2

  تباط عاطفي اوليه بين مادر و نوزاد  برقراري ار-3
  :مورد نيازوسايل 

در صورت (  سرنگ و لوله آزمايش   - نوزاد  ء  وسايل احيا  -  دو تا سه عدد شان گرم -گرم كننده نوزاد 
 قبل از شروع سزارين از حضور پزشك اطفال و متخصص -  انكوباتور پرتابل -  دماسنج ركتال -) لزوم

 كليه وسايل احيا نوزاد را در سيني مخصوص - مي كندياي نوزاد اطمينان حاصل بيهوشي ماهر در اح
شماره ( الرنگوسكوپ با تيغه مخصوص نوزاد : ( اين وسايل شاملمي دهدآماده كرده و در دسترس قرار

 سوند  -  ماسك گرد نوزاد جهت آمبوبگ - 4 تا 2  لوله تراشه از سايز - سي سي 5 و 2 سرنگ   - ) 0 و 1
 آمبوبگ نوزاد با سوند متصل -چسب   - 10 و 8 ساكشن با سوند سايز  -كسيژن متصل به منبع اكسيژن ا

درجه ثابت نگه  ) 25-28( گرم كرده و بين  اتاق را كامالً:   آماده سازي وسايل–به اكسيژن ـ داروهاي احيا 
همچنين انكوباتور . مي دهدار  گرم كننده نوزاد را روشن كرده و دو عددشان تميز درون آن قر- مي دارد

  . مي كندپرتابل را آماده 
   تكنسين اتاق عمل و تكنسين بي هوشي   بهيار ، پرستار ،: عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

پس از خروج نوزاد با يك شان گرم و تميز وي را پوشانده و   1
  . ر شروع مي كندخشك كردن را از ناحيه س. سريع خشك مي كند

      

2  

پس از دور كردن شان خيس از نوزاد وي را روي شكم مادر قرار 
فايده با پوست برقرار شود اين تماس دو مي دهد تا تماس پوست 

  :دارد
   گرم شدن نوزاد و جلوگيري از هيپوترمي -الف 

  برقراري ارتباط عاطفي با مادر -ب 

      

        . ط پوار تميز مي كندراه هوايي نوزاد را چك كرده و توس  3

 خون   از بند ناف نمونه  باشد،RH -در صورتي كه مادر داراي   4
  .گيرد مي
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       .  نوزاد را به زير وامر مي برد پس از قطع اتصال بندناف توسط پزشك،  5

را در دقايق اول و پنجم كنترل وضعيت تنفس و آپگار نوزاد   6
 . كند مي

      

7  
  پوست بدن يا كف پا را با ماساژ و با در صورت عدم تنفس،

در ضمن، خشك كردن و گرم . ضربات ماليم تحريك مي كند
 . كردن نوزاد را قطع نمي كند

      

 از پزشك بيهوشي و اطفال كمك  در صورت نياز به ادامه احياء  8
 . گيرد مي

      

9  
پس از ثابت شدن وضعيت نوزاد و در صورتي كه مادر تحت 

باشد ، وي را به مادر نشان داده ودر آغوش بيهوشي عمومي ن
  .  مادر مي گذارد

      

10  

نوع (ات مربوط به زايمان كليه اقدامات انجام شده و اطالع
اد  جنسيت نوز،) آپگار دقيقه اول و پنجم، عامل زايمانبيهوشي،

نهايي وجود يا عدم وجود  وضعيت ساعت و تاريخ انجام سزارين، ،
 .ت مورد نياز را در پرونده ثبت مي كند و ساير اطالعاآنومالي 

      

11  

قبل از تحويل نوزاد به بخش درجه حرارت وي را كنترل كرده و 
در صورت پايين بودن درجه حرارت . در پرونده ثبت مي كند

و زير گرم  )خصوص پوشش سره ب(پوشش نوزاد را افزايش داده 
 . كننده نگه مي دارد

      

 نوزاد را با دادن   بيهوشي و اطفال ،پس از كسب اجازه از پزشك  12
 . گزارش به پرسنل بخش تحويل مي دهد

      

جهت تحويل و انتقال نوزاد به بخش از انكوباتور پرتابل استفاده   13
 .مي كند

      

 نوزاد را با پوشش  در صورت موجود نبودن انكوباتور پرتابل،  14
 . مي كند گذاشته و منتقل اضافي در كاتي كه از قبل گرم شده،
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

                                                          :         شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

   مثبت HbSAg نوزاد متولدشده از مادربه بولين تزريق ايمنوگلو :نوع فعاليت 
  : هدف

   مثبتHbSAg پيشگيري از ابتالء نوزاد متولد شده ازمادر 
    :وسايل مورد نياز 

   سي سي ـ آمپول ايمنوگلوبولين و واكسن هپاتيت 2دستكش ـ سرنگ انسولين يا 
  : عامل انجام كار 

  پرستار واجد شرايط
   

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
          .ده مي كندوسايل كار را آما  1

        .گراد تنظيم مي كند  سانتي24دماي اتاق را   2

        . دست ها را مي شويد  3

        .دستكش مي پوشد  4

        .  سي سي داخل سرنگ مي كشد5/0ايمنوگلوبولين را به ميزان  5

        . سي سي داخل سرنگ دوم مي كشد5/0 را به ميزان Bواكسن هپاتيت   6

        . يت ثابت قرار مي دهدنوزاد را در يك وضع  7

        . هاي تزريق را انتخاب و آماده مي كند محل  8

 منطقه جداگانه 2واكسن و ايمنوگلوبين را به صورت عضالني در  9
  .تزريق مي كند) در دو عضو(

      

        . نوزاد را آرام مي كند  10

        . ها را خارج نموده ودست خود را مي شويد دستكش  11

و دوز آن ، ميزان  واكسن  نوزاد مشخصات،در پرونده   12
  . را ثبت مي كند...   تاريخ و ، محل تزريقايمنوگلوبولين،
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                                                     شيفت:           نام بخش
  :ظام پرستاري ارزشيابامضاء و مهر ن:                                                                نام عامل انجام كار

  روبين نوزاد بدون آزمايش خون  گيري بيلي  اندازه:نوع فعاليت 
  :هدف

  روبين نوزاد با حداقل آسيب و خطر گيري بيلي اندازه 
   :وسايل مورد نياز 
   دستكش در صورت نياز    ـ برگ يا شيت ـBilicheckدستگاه بيلي تست 

  پرستار يا بهيار : عامل انجام كار 
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار فردي
        . روند كار را به والدين توضيح مي دهد  1

        .گراد تنظيم مي كند  درجه سانتي24دماي محيط را در  2

        .  را آماده مي كندBilicheckدستگاه   3

        . دست ها را مي شويد  4

        .نوزاد را در وضعيت خوابيده به پشت قرار مي دهد  5

         ).در نوزاد تحت فتوتراپي (  بند نوزاد را برمي دارد چشم  6

7  
اي كه نـور فتـوتراپي         دستگاه را روي ناحيه    sensorمنطقه حساس   

تـا ميـزان بيلـي روبـين را         )  پيـشاني     ترجيحاً( نگرفته قرار مي دهد   
  . نشان دهد

      

        .چشم بند نوزاد را به آرامي مي گذارد  8

        .ها را مي شويد دست  9

        . نوزاد ثبت مي كندروبين را در برگه زان بيليمي  10
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                              شيفت:                                                  نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  يي بامعيارهاي ترخيص نوزاد نارس از بيمارستان  آشنا:نوع فعاليت 
  :اهداف 

  آشنايي والدين با معيارهاي ترخيص نوزاد  ـ 1
  ـ پيشگيري از حوادث احتمالي ناشي از ترخيص زودهنگام 2
  ـ كوتاه نمودن اقامت نوزاد در بيمارستان 3

  :مورد نيازوسايل 
  ترمومتر ـ ترازو ـ برگه و خودكار   

  پرستار: عامل انجام كار 
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

محيط آرام و خلوتي را جهت آموزش و فرآيند ترخيص آماده مـي               1
  .كند

      

        .والدين را تشويق به گوش دادن دقيق و ثبت مي كند  2

3  

  :معيارها را آرام و شمرده بيان مي كند
 ومتـر بـا تر  ( دماي بدن نـوزاد در يـك تخـت روبـاز ثابـت بمانـد               ـ 

  .)زيربغل
  . ـ هيچ حمله آپنه يا براديكاردي نداشته باشد

  . ـ داروهاي وريدي قطع يا تبديل به خوراكي شده باشد
  . كندا از پستان مادر يا بطري دريافت ـ نوزاد كل تغذيه ر

 گـرم در هـر      10-30افزايش وزن براساس يك روند ثابت تقريبي         ـ 
  .  ساعت باشد24
ــتاندار - ــسيناسيون اس ــرخيص از    واك ــس از ت ــل پ ــا دوز كام د ب

  . بيمارستان آغاز شود
ـ تمام نـوزادان بـا وزن پـايين هنگـام تولـد بايـد از نظـر شـنوايي                    

  .بررسي شوند
 ـ سطح هموگلوبين و هماتوكريت بايد مـشخص باشـد تـا از نظـر               

  . بررسي شود احتمال آنمي

      

        . زمان ارجاع و پيگيري به والدين يادآوري شود  4
        .  خاتمه به سواالت والدين پاسخ مي دهددر  5
        . كل فرآيند را ثبت و امضاء مي كند  6
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                                    شيفت:                            نام بخش
  :ابامضاء و مهر نظام پرستاري ارزشي:                                                                نام عامل انجام كار

   سنجش ميزان اشباع هموگلوبين از اكسيژن از طريق پالس اكسي متري :نوع فعاليت 
  :اهداف 

   سنجش ميزان اشباع هموگلوبين از اكسيژن با يك روش غيرتهاجمي ـ 1
  ـ كاهش و به حداقل رساندن آسيب به بيمار 2
  ـ برقراري كنترل مداوم و ايمن نوزاد 3

    :وسايل مورد نياز 
  پنبه الكل   الكترودها ـ گاز ـ آب و صابون ـ مانيتور و

  پرستار واجد شرايط : عامل انجام كار 
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        .وسايل مورد نياز را آماده مي كند  1
        . مراحل انجام كار را براي والدين شرح مي دهد  2
        . مي كندگراد را آماده  درجه سانتي21-24محيط آرام و گرم   3
        . دست ها را مي شويد  4

جريـان    منطقـه صـاف ،    (محل قراردادن الكترود را انتخاب مي كنـد           5
  ). مويرگي خوب

      

        . را با پنبه الكل تميز مي كندdetectorمنطقه نشانگر   6
        . پوست نوزاد را با آب و صابون تميز و خشك مي كند  7
        .طريقه صحيح وصل مي كندالكترود را در محل مناسب به   8

... محل الكترود را جهت جلوگيري از تحريك پوستي ـ سوختگي و    9
  . ساعت يكبار تعويض مي كند2-4هر 

      

        .ميزان اشباع هموگلوبين را با ذكر ساعت ثبت مي كند  10
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 :                                                             ريختا:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                جام كارنام عامل ان

  گيري عاليم حياتي نوزاد   تعيين و اندازه:نوع فعاليت 
  :اهداف 

  ـ حصول اطمينان از سالمت نوزاد1
  ـ تشخيص و درمان به موقع 2
   محيط خارج رحمي براي نوزاد ـ حصول اطمينان از وضعيت ثابت در3

    :وسايل مورد نياز 
 ترمومتر ـ - سانتي متر 5/2 نوزادان با كاف /ـ فشار سنج مخصوص اطفال)  پزشكي گوش(استتوسكوپ 

  شان گرم ـ دستكش در صورت لزوم ـ ساعت ثانيه شمار 
  پرستار واجد شرايط : عامل انجام كار 

  
 تمالحظا  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

        .وسايل مورد نياز را آماده مي كند  1

        . گراد تنظيم مي كند  سانتي12-24دماي اتاق را   2

        . روش كار را به والدين توضيح مي دهد  3

        . ها را مي شويد دست  4

را ) تابش ـ كوران يا وزش ـ تبخير ـ هـدايت     ( راه هاي اتالف گرما   5
  . به حداقل مي رساند

      

در نوزاد تازه متولد شده بـا       ( دن نوزاد خشك و گرم باشد       سطح ب   6
  ).  سرنوزاد را خشك مي كند  بدن و خصوصاً،حوله گرم و خشك

      

گـراد را      درجـه سـانتي    35ترمومتر تميز را تكان مي دهـد تـا زيـر              7
  . نشان دهد

      

ترمومتر را در گودي زير بغل قرار مي دهد و دسـت نـوزاد را بـه                   8
  . ندبدن مي چسبا

      

        .  دقيقه دماي بدن نوزاد را مي خواند3-5پس از   9

        . درجه ضدعفوني مي كند70ترمومتر را با آب شسته و با الكل   10
        .مقدار دماي خوانده شده را ثبت مي كند  11
        .دست ها را مي شويد  12
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 :                                                                    تاريخ:                           نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                م عامل انجام كارنا

   شمارش تنفس نوزاد :نوع فعاليت 
  :اهداف 

  ـ حصول اطمينان از سالمت نوزاد1
  ـ تشخيص و درمان به موقع 2
  حمي براي نوزاد ـ حصول اطمينان از وضعيت ثابت در محيط خارج ر3

  :وسايل مورد نياز 
ترمومتر ـ  سانتي متر ـ 5/2ـ فشار سنج مخصوص اطفال ـ نوزادان با كاف )  پزشكييگوش(استوسكوپ 

  شان گرم ـ دستكش در صورت لزوم ـ ساعت ثانيه شمار 
  پرستار واجد شرايط: عامل انجام كار 

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

        . مي شويددست ها را   1

        .گراد حفظ مي كند  سانتي21-24دماي اتاق را در حد   2

        .نوزاد را بدون پوشش در يك سطح صاف و امن قرار مي دهد  3

        .وضعيت تنفس و حركات قفسه سينه نوزاد را بررسي مي كند  4

ه تعداد تنفس را ظرف يك دقيقه با مشاهده حركات قفسه سين  5
  .شمارد مي

      

 بار در دقيقه 60 بار در دقيقه يا بيشتر از 30عداد تنفس كمتر از ت  6
  . يا آپنه مي تواند دليل بيماري قلبي يا ريوي باشد

      

        .را ثبت مي كند... عاليم غيرطبيعي و   نوع تنفس،  تعداد،  7
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 :                                                             ريختا:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                جام كارنام عامل ان

   ضربان قلب  شمارش:نوع فعاليت 
  :اهداف 

  ـ حصول اطمينان از سالمت نوزاد1
  ـ تشخيص و درمان به موقع عاليم طبيعي 2
   رحمي براي نوزاد ـ حصول اطمينان از وضعيت ثابت در محيط خارج3

  :وسايل مورد نياز
ترمومتر ـ سانتي متر ـ  5/2 ـ فشار سنج مخصوص اطفال ـ نوزادان با كاف )گوشي پزشكي (استتوسكوپ

  شان گرم ـ دستكش در صورت لزوم ـ ساعت ثانيه شمار 
  پرستار واجد شرايط: عامل انجام كار 

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

        .ا مي شويددست ها ر  1
        . مراحل كار را براي والدين توضيح مي دهد  2

گراد جهت معاينه   درجه سانتي21- 24محيط آرام و امن با دماي   3
  . نوزاد فراهم مي كند

      

        . نوزاد را به آرامي و به پشت مي خواباند  4

        .پوشش سطح قفسه سينه و شكم نوزاد را كنار مي زند  5

        .كوپ را با پنبه الكل ضدعفوني مي كندسطح استتوس  6

روي خط ميد آگزيالر ( استتوسكوپ را در ناحيه آپكس قلب   7
  . قرار مي دهد)  چپ 4-5اي  فضاي بين مهره

      

        .  دقيقه مي شمارد1تعداد ضربان قلب را به مدت   8

        . صداهاي اضافي و غيرطبيعي را با دقت كنترل مي كند  9

        .را با پنبه الكل ضدعفوني مي كندسطح گوشي   10

        .گيري را ثبت مي كند تعداد ضربان قلب و محل اندازه  11
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                                                  شيفت:              نام بخش
  : پرستاري ارزشيابامضاء و مهر نظام:                                                                نام عامل انجام كار

  گيري فشار خون نوزاد   اندازه:نوع فعاليت 
  :اهداف 

  ـ حصول اطمينان از سالمت نوزاد1
  ـ تشخيص و درمان به موقع 2
  ـ حصول اطمينان از وضعيت ثابت در محيط خارج رحمي براي نوزاد 3

  :وسايل مورد نياز 
 ترمومتر - سانتي متر  5/2دان با كاف ـ فشار سنج مخصوص اطفال ـ نوزا) گوش پزشكي ( استتوسكوپ 

  ـ شان گرم ـ دستكش در صورت لزوم ـ ساعت ثانيه شمار 
  پرستار واجد شرايط: عامل انجام كار 

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

        . وسايل مورد نياز را آماده مي كند  1

        . دست ها را مي شويد  2

        .  توضيح مي دهدمراحل انجام كار را به والدين  3

        . محيط آرام، گرم و امن جهت بررسي نوزاد مهيا مي كند  4

        . نوزاد را به پشت مي خواباند  5

مطمئن مي شود كه كاف فشارسنج نوزاد داراي اندازه مناسب   6
  ). اندازه كاف يك دوم دور بازوي نوزاد ( است 

      

        . نج مي بندد انگشت باالتر از آر1-2كاف را به اندازه   7

        .  روي شريان انتخابي مي گذارد گوشي استتوسكوپ را دقيقاً  8

        . متر جيوه به آهستگي باز مي كند  ميلي5كاف را با فشار   9

        . ميزان فشار خون نوزاد را ثبت مي كند  10
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 :                                                             اريخت:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نجام كارنام عامل ا

   در اطفالECG  گرفتن: نوع فعاليت
  :هدف

  ارزيابي وضعيت قلبي نوزاد و غربالگري بيماري هاي مادرزادي قلبي
  :مورد نيازوسايل 

  ال كاغذي دستم- ژل-دستگاه الكتروكارديوگراف
   پرستار، بهيار:عامل انجام كار

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

 كه اين عمل  مي گويدمي دهد و روش كار را براي والدين توضيح   1
  .درد ندارد

      

        .مي كند وسايل مورد نياز را كنترل و آماده   2
        .هاي خود را مي شويد دست  3
 درجه 24-28( مي كند   حرارت مهيا محيط اتاق را از نظر درجه  4

  ).سانتي گراد 
      

        .نوزاد را روي تخت در يك وضعيت راحت قرار مي دهد  5
        .بندهاي دستگاه را پس از گرم كردن با دست ها ژل مي زند دست  6
بندهاي آماده شده را به دور دست ها و پاها بدون هيچگونه  دست  7

  .فشاري وصل مي كند
      

و avL  و avR و III و II وIه را روشن مي كند و ليدهاي دستگا  8
avFرا مي گيرد .  

      

كرده و ژل را در قسمتهاي مختلف مربوط  روي سينه اطفال را باز  9
  .به الكترودهاي جلو قلبي مي زند

      

 v6تا v1ليدهاي ) جلو قلبي ( پس از چسباندن ليدها در قسمت پريكورديال   10
  .مي گيرد را 

      

بالفاصله بعد از گرفتن ليدهاي جلو قلبي محل مربوط را با دستمال   11
  .كاغذي تميز كرده و سپس محل را مي پوشاند

      

        .مي كند بندها را باز   طوالني گرفته و دستIIسپس يك ليد   12

        .مي كند بندها را با دستمال كاغذي از ژل پاك  محل دست  13

        .مي دهد  قرار كودك را در وضعيت مطلوب خود  14

        .نوار قلب را ارزيابي و قسمت هاي مختلف ليدها را ثبت مي كند  15
        .روي نوار مشخصات نوزاد و تاريخ گرفتن نوار را ثبت مي كند  16
        .در پرونده بيمار گرفتن نوار قلب و دستورات پزشك را ثبت مي كند  17
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 :                                                                                          تاريخ:     نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

 لوله گذاري معدي در نوزاد پره ترم: نوع فعاليت
د كه تا ن محسوب مي شو و مكيدن از اجزاء مهم تغذيه نوزادين كه رفلكس هاي جستجوبا توجه به ا: مقدمه

 به همين دليل لوله گذاري ،دن هفتگي تكامل نمي ياب34 الي 32د و تا ن هفتگي سن حاملگي شروع نمي شو28
  .معدي جزء ضروري تغذيه در نوزادان پره ترم محسوب مي شود

   :هدف
  تغذيه ي نوزاد 

  :مورد نيازوسايل 
 – چسب – كاغذ تورنسل آبي – ژل محلول در آب – سي سي 5 يا 2 سرنگ –لوله تغذيه با شماره مناسب  

  گوشي پزشكي 
  پرستار واجد شرايط: عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

       .دست ها را مي شويد  1

2  

  .طولي از لوله را كه بايد وارد شود اندازه گيري مي كند
فوييد استرنوم اندازه گيري از پل بيني تا زائده ي گزي: لوله دهاني

  به عالوه يك سانتي متر
اندازه گيري از نوك گوش تا پل بيني به عالوه از پل بيني تا : لوله بيني

 براي نوزادان بيشتر از NGTمعموالً ( فضاي بين زائده استرنوم و ناف 
kg1به كار مي رود .( 

      

3  
نوزاد را به پشت مي خواباند به طوري كه سر او در راستاي خط 

 .بدن او قرار گيردوسط 
      

4  

طول اندازه گيري شده از لوله را ) معدي  -لوله دهاني  ( OGTدر 
پس از آغشته نمودن به كمي آب يا ژل به طرف عقب و باالي زبان 

نكس نوزاد به آهستگي تا طول از پيش تعيين رو به داخل اروفا
ا با چسب روي صورت نوزاد شده فرو مي برد و سپس لوله ر

  .كند ثابت مي

      

5  

سر نوزاد را به حالت اكستانسيون )لوله بيني، معدي (NGTدر 
در آورده و لوله اندازه گيري شده را پس از آغشته كردن به كمي 
ژل يا آب از طريق سوراخ بيني نوزاد به طرف عقب و پايين هدايت 

لوله را به آهستگي پايين برده و سپس روي صورت . مي كند
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  .فيكس مي كند) ا پل بيني لب باال ي( نوزاد 

6  

  :براي اطمينان از وضعيت لوله از روش هاي زير استفاده مي كند
 محتوي معده را آسپيره مي كند و از نظر واكنش اسيدي - الف

  .روي كاغذ تورنسل آبي آزمايش مي كند
 به اين وسيله يل ديگري راديوگرافي دارد در نوزادي كه به دال-ب
  . در معده مطمئن مي شودقرار گرفتن لولهاز 
مي كند هم ي معده را با گوشي پزشكي سمع  در حالي كه باال-ج

  . ميلي ليتر هوا را به داخل لوله تزريق مي كند1 -2زمان 
روش سوم گمراه كننده است چرا كه اگر لوله انتهاي مري : تبصره

باشد حركت هوا سمع شده اما لوله در موقعيت مناسب قرار 
  .نگرفته است
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

                                               :                    شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

  نسياورژا  )E.T.T. ) Endo Tracheal Tubeلوله گذاري داخل تراشه : نوع فعاليت
    :اهداف

  حمايت تنفس مكانيكي در نوزاد-1
   برداشتن مكونيوم از تراشه-2
   شست و شوي برونش ها و برداشتن ترشحات-3
   تجويز دارو داخل تراشه-4

  :مورد نيازوسايل 
ماره صفر براي نوزادان نارس و ش( مناسب و شماره با منبع نوري ) تيغه صاف ( الرنگوسكوپ نوزاد  

 فورسپس – لوله داخل تراشه با شماره مناسب نوزاد – دستگاه ساكشن –) وزادان ترم شماره يك جهت ن
 دستكش استريل با شماره – گوشي پزشكي – آمبوبگ با ماسك –) در انتوباسيون بيني  ( Magillمگيل 
  مناسب

   پرستار بي هوشي–پرستار آموزش ديده : عامل انجام كار
  

 ظاتمالح  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
       .دست ها را مي شويد  1

در خط وسط و را  و سر supine(نوزاد را در وضعيت مناسب   2
 .مي خواباند) كمي در حالت اكستانسيون 

      

        .دستكش ها را مي پوشد  3

        .دهان و حلق نوزاد را ساكشن مي كند  4

5  

با دست راست به آرامي دهان نوزاد را باز مي كند و با دست چپ 
ارد مي كند و  ي الرنگوسكوپ را به داخل طرف راست دهان وتيغه

هنگام انجام اين پروسيجر توجه به . دران زبان را به طرف چپ مي
هنگام گذاشتن لوله تراشه براي . اشباع اكسيژن نوزاد اهميت دارد

نوزاد از همكار خود مي خواهد كه اكسيژن را مقابل بيني نوزاد 
اكسيژن اشباع  شده پروسيجر را در صورت افت سطح . نگه دارد

 شروع اموقتاً متوقف كرده، نوزاد را با ماسك ونتيله كرده و مجدد
   .به ادامه پروسيجر مي كند
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6  

تيغه را چند ميلي متر جلو برده و با بلند كردن تيغه به طور عمودي، 
س و طناب هاي صوتي در  گلوت را باال برده تا مدخل الرنگاپي

 با وارد كردن فشار بر غضروف ناحيه ديد را. رندقرار گيديدرس 
    .انگشت سوم يا چهارم چپ افزايش مي دهدتيروييد با 

      

        .س را ساكشن مي كندناحيه مدخل الرنگ  7

8  
س ديده فارنگسمت خلفي بيني در لوله بيني پس از عبور از ق

شود، پس از آن با فورسپس به طرف طناب هاي صوتي آن را  مي
     .مي كندهدايت 

      

لوله دهاني تراشه را از طريق طناب صوتي وارد طرف راست   9
 .دهان نوزاد مي كند

      

10  
 سانتي متر از طريق طناب هاي صوتي تا 1 – 5/1نوك لوله را 

تقريباً مهره دوم ( نيمه راه فاصله بين مدخل الرنكس و كارينا 
 .وارد مي كند) توراسيك 

      

11  
لوله اندوتراكيال آن را به آمبوبگ وصل نموده براي تأييد وضعيت 

ينه بودن سمع و حركت دو طرف قر. و تهويه را آغاز مي كند
 .ي سينه نمايانگر صحت قرارگيري لوله مي باشد قفسه

      

پس از اطمينان از صحت لوله گذاري آن را با چسب به صورت   12
 .نوزاد فيكس مي كند

      

13  

 را تاييد كرد طول لوله تا ETTل پس از اين كه راديوگرافي مح
ثبت آن از (ها را به سانتي متر، به عنوان راهنما ثبت مي كند  لب

لحاظ ميزان طول لوله ساكشن كه وارد لوله تراشه نوزاد مي شود 
و نبايستي از آن ميزان تجاوز كند و همچنين انتوباسيون هاي 

 ).بعدي نوزاد اهميت دارد 
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

                                       :                            شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

   كمك در كاتتريزاسيون وريد نافي: نوع فعاليت
ا براي كاتتريزاسيون مي باشد و معموالً بزرگ ترين كاتترها را در  وريد نافي از ساده ترين رگ ه:مقدمه

خود جاي مي دهد و در انفوزيون اورژانسي داروهاي احياء و ترانسفوزيون خون در نوزاداني كه هنگام 
   .تولد دچار افت تنفسي، شوك يا آسفيكسي هستند، تعويض خون يا پايش وريد مركزي انديكاسيون دارد

    :اهداف
  :مورد نيازل وساي

 – Fg 5- 4 كاتتر نافي – تيغ بيستوري – ماسك – دستكش و گان استريل -ست كاتتريزاسيون وريد نافي 
 هپارين – درصد 9 درصد يا 5/4 سي سي حاوي سديم كلرايد50 سرنگ – سي سي  2 سرنگ –سه راهي 

  . ماده ضد عفوني كننده– ) 1cc =  1واحد ( رقيق شده 
  ستار واجد شرايطپر: عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

       .دست ها را شسته و وسايل را آماده مي كند  1

2  
 قرار مي دهد و ) supine( نوزاد را در وضعيت خوابيده به پشت 

 .در صورت بي قراري نوزاد اندام هاي او را فيكس مي كند

      

        .ضربان قلب پايش مي كندنوزاد را از نظر در صد اشباع اكسيژن و   3

        .يك منبع نوري مناسب روي موضع قرار مي دهد  4

       .دستكش ها را پوشيده و موضع را پرپ مي كند  5

6  
دهد به طوري كه تنها ناف نوزاد  روي نوزادشان پر فوره قرار مي

روي  .در معرض ديد باشد و ساير قسمت هاي نوزاد پوشيده شود
 . اين كه به رنگ او توجه شود نمي پوشاندصورت نوزاد را براي

      

7  

ميزان طولي از كاتتر را كه بايد وارد شود بر اساس فرمول زير 
  : محاسبه مي كند

   5/5) +  وزن نوزاد به كيلو گرم× cm 2 ) =5/1طول كاتتر
 . را محاسبه نمودcm 6/0+ يا مي توان اندازه ي ناف تا نوك استرنوم 

      

افي را اطراف قاعده طناب قرار داده و به قدر كافي ليگاتور طناب ن  8
. محكم مي كند تا نشت خون از بند ناف هر چه سريعتر قطع شود
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اگر ليگاتور خيلي محكم كشيده شود مي تواند به عروق صدمه 
  .بزند

9  

پس از بريدن بند ناف بابيستوري و قرار دادن كاتتر توسط 
 و آسپيره كرده و پس از پزشك، سرنگ را به انتهاي كاتتر وصل

اطمينان از وضعيت مناسب كاتتر، جريان پيوسته سرم يا هپارين 
 .را به كاتتر وصل مي كند

      

پس از تثبيت كاتتر با بخيه به بند ناف نوزاد به وسيله راديوگرافي   10
 .محل كاتتر را كنترل مي كند
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 :                                                             تاريخ:                                  مارستاننام مركز آموزشي درماني يا بي
           :                                                        شيفت:                                                                             نام بخش

  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار
 كمك در كاتتريزاسيون شريان نافي: نوع فعاليت

    :اهداف
   PH،Pao2 ،paco2 تخمين عملكرد شريان از نظر -1
  مداوم فشار خون شرياني پايش -2
   … كاربرد در تعويض خون و -3

  :مورد نيازوسايل 
 fg كاتتر شريان نافي– تيغ بيستوري– ماسك – دستكش و گان استريل –ست كاتتريزاسيون شريان نافي 

 9 درصد يا 5/4 سي سي حاوي سديم كلرايد 50 سرنگ – سي سي 2 سرنگ – سه راهي – 5/3 – 5
   ماده ضد عفوني كننده– ) cc1=1واحد(ده  هپارين رقيق ش–درصد 

  پرستار واجد شرايط: عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
       .دست ها را شسته و وسايل را آماده مي كند  1

نوزاد را در وضعيت خوابيده به پشت قرار مي دهد و در   2
 .كند مي اندام هاي او را فيكس ،صورت بي قراري

      

       .نوزاد را از نظر درصد اشباع اكسيژن و ضربان قلب پايش مي كند  3
        .يك منبع نوري مناسب روي موضع قرار مي دهد  4
       .دستكش را پوشيده و موضع را پرپ مي كند  5

6  
شان پرفوره را روي نوزاد قرار داده به طوري كه تنها ناف 

ت نوزاد  روي صورتوجه مي كند. نوزاد در معرض ديد باشد
 .پوشيده نشود

      

7  

ميزان طولي از كاتتر را كه بايستي وارد شود بر اساس 
  :فرمول زير محاسبه مي كند

طول بند ناف  + 9 ) + 3 × وزن نوزاد cm ) = kg طول كاتتر
 باقي مانده پس از بريدن 

      

8  

طناب نافي را به ميزان مناسب ليگاتور كرده و به طور ماليم 
 دندانه لومن شريان را باز مي كند و به با فورسپس بدون

محض باز شدن رگ نوك كاتتر آماده را وارد شريان مي كند 
 .و تا ميزان تخمين زده شده جلو مي برد

      

پس از قرار گرفتن كاتتر سه راهي را به كاتتر متصل كرده و با   9
 .آسپيره مي كندرا  سي سي خون شرياني 2سرنگ 

      

محل ثابت كرده وبالفاصله به محلول سپس كاتتر را در   10
 .هپارينه و مانومتر وصل مي كند

      

پس از ثابت شدن كاتتر محل كاتتر را به وسيله ي   11
 .راديوگرافي كنترل و تأئيد مي كند
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                                  :                            تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                                        :                        نام عامل انجام كار

   نمونه گيري مويرگي در نوزاد:نوع فعاليت
قسمت مركزي پاشنه پا گرفته مي شود تا به عـصب ميـاني پاشـنه                نمونه خون مويرگي ترجيحاً از    :  مقدمه

  .صدمه وارد نشود
  : اهداف

  .يشگاهي كه به حجم خون كمتر از يك سي سي نياز دارند تهيه كليه نمونه هاي آزما-1
   آزمايشات غربالگري متابوليك و سيستولوژيك-2
  قند خون با دستگاه گلوكومتر و آناليز الكتاتكنترل  -3
   وضعيت تعادل اسيد و باز خون نوزاد-4
   حداقل صدمه به نوزاد-5
   حفظ عروق خوني نوزاد-6

  :مورد نيازوسايل 
 كننده ـ پارافين ـ سوزن النست ـ پنبه استريل ـ لوله آزمـايش جهـت جمـع آوري نمونـه  ـ          ماده ضدعفوني

 دستكش ـ چسب ضد حساسيت

  پرستار واجد شرايط: عامل انجام كار
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

       .وسايل را آماده مي كند  1
       .مراحل و ضرورت انجام كار را به والدين شرح مي دهد  2
       .دست هارا مي شويد و دستكش ها را مي پوشد  3
        .محيط آرام و گرم براي نوزاد فراهم مي كند  4
پاشنه پاي نوزاد را با ماده ضدعفوني كننده پاك مي كنـد و اجـازه                 5

 .مي دهد تا خشك شود
      

       .يك اليه پارافين نرم و استريل روي محل مورد نظر مي مالد  6

7  
در آورده و   ) dorsiflexion(به حالت خميده به پشت      پاي نوزاد را    

 ميلــي متــر در قــسمت كنــاره ي داخــل يــا 1-2پاشــنه را بــه عمــق 
النست را خيلـي سـريع و آرام بـا يـك      (خارجي آن سوراخ مي كند      

  ).ضربه وارد مي كند 

      

با وارد كردن فشار ماليم به پاشنه پا، خون روي پوست آغشته به               8
 .شود و به راحتي وارد شيشه نمونه گيري ميپارافين جمع شده 

      

را در صورتي كه نمونه جهت اسيد و باز گرفتـه مـي شـود نمونـه                   9
 . مي كندداخل لوله هپارينه جمع آوري

      

ر آغـوش مـادر قـرار داده و آرام          نوزاد را در آغـوش گرفتـه يـا د           10
  .كند مي
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 :                                                                                      تاريخ:         نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

   نمونه گيري وريدي در نوزاد:نوع فعاليت
  : اهداف

  :نمونه گيري وريدي زماني به نمونه گيري مويرگي ارجحيت پيدا مي كند كه
  به حجم زيادي از خون باشد نياز -1 
   گرفتن نمونه هموليز نشده اهميت داشته باشد-2
   به دليل پرفيوژن محيطي ضعيف امكان نمونه گيري مويرگي نباشد-3
   جهت كشت خون-4
   جهت تشخيص دقيق پلي سيتمي-5

  :وسايل مورد نياز
 لولـه آزمـايش جهـت    -كش  ـ دست G 21 يا G19ماده ضد عفوني كننده ـ پنبه استريل ـ سر سوزن شمار    

  جمع آوري نمونه خون ـ منبع نوري مناسب ـ چسب ضد حساسيت
  پرستارواجد شرايط: عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

       .وسايل را آماده مي كند  1
       .دست ها را مي شويد و دستكش مي پوشد  2
       .محيط مناسب را براي نوزاد فراهم مي كند  3

دست يا پاي نوزاد را به حالتي قـرار مـي دهـد كـه اسـتازخون در                    4
 ).مي توان از گارو يا تورنيكه استفاده كرد( وريد به وجود آيد 

      

       .داردمي پوست را محكم نگه   5

 درجه نسبت به سطح پوست داخل       45سوزن را به آرامي با زاويه         6
 . باشدنوك سوزن بايستي به طرف باال. وريد مي كند

      

       .به محض جريان يافتن خون شروع به جمع آوري نمونه مي كند  7

پس از نمونه گيري جهت خروج سـوزن يـك پنيـه اسـتريل خـشك                  8
 . باالي سوراخ قرار مي دهد و سر سوزن را خارج مي كند

      

        .موضع را با ماليمت فشار مي دهد تا خونريزي بند آيد  9

با ذكر ساعت، محل نمونه گيري و نمونه گرفته         فرآيند موردنظر را      10
  .شده در پرونده نوزاد ثبت مي كند
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                                 شيفت:                               نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

   نمونه گيري شرياني در نوزاد:نوع فعاليت
  : هدف

   خون شرياني و آناليز گازهاي خونيPHبه منظور تعيين و تأمين 
  :وسايل مورد نياز

 سـرنگ انـسولين ـ    -  يا اسكالپ ـ هپـارين   G25پنبه استريل ـ ماده ضد عفوني كننده ـ سوزن هيپودرميك   
  دستكش ـ كيف يخ ـ چسب ضد حساسيت

  پرستار واجد شرايط: كارعامل انجام 
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
       .وسايل را آماده مي كند و محيط مناسب جهت نوزاد را فراهم مي كند  1
       .دست ها را شسته ودستكش مي پوشد  2

3  

جهت بررسي جريان خون جانبي دست، بـازو را بـاال بـرده و هـم                
ل در مـچ دسـت فـشار وارد         زمان روي شريان هاي اولنار و راديا      

فشار روي كف دست باعث سفيد شدن ناحيه كـف دسـت            . مي كند 
شود و پس از برداشتن فشار از روي شريان اولنـار و راديـال               مي

 ).تست آلن( ثانيه بايد به رنگ طبيعي بر گردد 10در طي 

      

ــرانس         4 ــيله ت ــه وس ــا ب ــس ي ــا لم ــي ب ــه روش طبيع ــريان را ب ش
 .بع نوري مناسب پيدا مي كندايلوميناسيون با يك من

      

       .موضع را ضد عفوني مي كند  5

6  
 درجه نسبت به پوست وارد مي كند و بـه           45سوزن يا اسكالپ را با زاويه       

شـريان راديـال چـون      . آهستگي درجهت مخالف جريان خون جلو مي برد       
 .سطحي است به راحتي توسط سوزن سوراخ مي شود

      

7  
 قبالً آماده كرده است ميـزان خـون مـورد           با سرنگ هپارينه اي كه    

جهـت بررسـي گازهـاي خـون شـرياني          . نياز را آسـپيره مـي كنـد       
 . سي سي خون كافي مي باشد4/0-5/0متوسط 

      

پس از نمونه گيري جهت خروج سـوزن يـك پنبـه اسـتريل خـشك                  8
 . باالي سوراخ قرار مي دهد و سوزن راخارج مي كند

      

در مـورد  .  بند آمدن خون فـشار مـي دهـد         موضوع را با ماليمت تا      9
  .شريان نياز است حداقل چند دقيقه روي موضع فشار وارد شود

      

        .نمونه را روي كيف يخ قرار داده وبه آزمايشگاه ارسال مي كند  10

فرآيند انجام شده را با ذكر ساعت، محل نمونه گيري و نمونه تهيه               11
 .شده در پرونده نوزاد ثبت مي كند
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

                                          :                         شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

   كانوالسيون وريد محيطي:نوع فعاليت
  :هدف

اخل وريدي دارو ـ خون و فراوردهاي خـوني  ـ تغذيـه كامـل      دسترسي به سيستم جريان خون و تجويز د
  داخل وريدي نوزاد 
  :وسايل مورد نياز

 چـسب ضـد   - آتـل – پانسمان استريل شـفاف  – ماده ضدعفوني كننده – پنبه استريل   –G 24 تا   22كانول   
   سي سي متصل به اكستنشن تيوب ـ منبع نوري مناسب2 سرنگ –حساسيت 

  ارواجد شرايطپرست: عامل انجام كار
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

       .وسايل را آماده مي كند  1
       .ها را مي شويد و دستكش مي پوشد دست  2
       .نوزاد را درمحيط مناسب قرار مي دهد  3
        .سوزن كانول را امتحان مي كند كه داخل كانول مي چرخد و سالم است  4
       .ز فردي جهت نگه داشتن كودك كمك مي گيردقراري نوزاد ا در صورت بي  5
       .رگ مورد نظر را پيدا كرده و روي آن و اطراف آنرا كامالً ضدعفوني مي كند  6
       .با يك دست پوست را كامالً مي كشد تا وريد حركت نكند  7

كه سمت مايل سوزن رو به بـاال مـي باشـد پوسـت را در                 در حالي   8
 . وريد سوراخ مي كندچند ميلي متري پروگزيمال

      

متر از سطح قدامي ياجانبي رگ وارد مي كند و بـا              ميلي 1-2سوزن را     9
 .خروج خون از انتهاي كانول ازمحل مناسب سوزن مطمئن مي شود

      

10  
به آرامي كانول را از داخل سوزن بيرون آورده و به طرف داخـل وريـد پـيش                  

د قـرار گرفـت آن را بـه طـور           مي برد و وقتي سوزن به طور كامل داخـل وريـ           
  .  كامل خارج مي كند و ست اكستنشن تيوپ را به انتهاي كانول متصل مي كند

      

11  
بـه  برگشت خون درستي محل آن را تاييد خواهد كـرد همچنـين             با  

مقطر با سرنگ از انتهاي ست اكستنشن تيوپ محل         انفوزيون آب   وسيله  
  .مناسب كانول را چك مي كند

      

       .ن شفاف را روي محل ورود كانول به پوست قرار مي دهدپانسما  12

در صورتي كه محل كانول در باالي اندام ها مي باشد مفصل را با                13
  .آتل ثابت مي كند

      

 فرآيند انجام شده را با ذكر ساعت، و محل دقيـق كانوالسـيون در                14
  .پرونده نوزاد ثبت مي كند
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 :                                                             تاريخ:                                  مارستاننام مركز آموزشي درماني يا بي
           :                                                        شيفت:                                                                             نام بخش

  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار
   كانوالسيون شريان محيطي:نوع فعاليت

  :هدف
  .كان پذير نمي باشدآناليز سريال گازهاي خوني در مواردي كه كاتتريزاسيون شريان نافي ام 

  :وسايل مورد نياز
 سي سي حاوي آب مقطر يا نرمـال  2 ـ پنبه استريل ـ ماده ضدعفوني كننده ـ سرنگ    G 24 يا G 22كانول  

 سي سي حاوي نرمـال سـالين همـراه بـا هپـارين بـه       50 ـ شير سه راهي ـ سرنگ   piece-Tسالين ـ ست  
 پمپ تزريـق ـ پانـسمان شـفاف ـ دسـتكش ـ چـسب         ميزان يك واحد در يك سي سي متصل به سه راهي ـ 

  ضدحساسيت 
  پرستارواجد شرايط: عامل انجام كار

  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
       .وسايل را آماده مي كند  1
       .دست ها را شسته و دستكش مي پوشد  2
       .نوزاد را در محيط مناسب قرار مي دهد  3

4  

بي دست، بـازو را بـاال بـرده و هـم            جهت بررسي جريان خون جان    
زمان روي شريان هاي اولنار و راديال در مـچ دسـت فـشار وارد               

 كـف دسـت باعـث سـفيد شـدن كـف دسـت             فـشار روي  . مي كنـد    
شود و پس از برداشتن فشار از سوي شريان اولنـار و راديـال          مي

 ).تست آلن( ثانيه، دست بايد به رنگ طبيعي برگردد10در طي 

      

را به روش طبيعي با لمس يا وسيله ترانس ايلوميناسيون با شريان   5
 .يك منبع نوري مناسب پيدا مي كند

      

       .موضع را ضدعفوني مي كند  6

7  
 درجه وارد مي كند و به آهـستگي   45سوزن يا اسكالپ را با زاويه       

شـريان راديـال چـون      . درجهت مخالف جريان خون جلو مـي بـرد        
وزن سوراخ مي شود و به دنبـال        سطحي است به راحتي توسط س     

 .عقب كشيدن سوزن جريان خون داخل كانول برقرار مي شود

      

 را به كانول وصل مي كند و شريان پيش از كالمـپ             T.pieceست    8
  .  ، به آهستگي از خون پاك مي شودT.pieceكردن 

      

9  
در صورت لزوم كانول را در محل با پانـسمان اسـتريل شـفاف و               

براي كنترل اسپاسم شرياني، انگشتان نـوزاد را        . ي كند آتل ثابت  م   
  .داخل پانسمان قرار نمي دهد

      

10  
 T.pieceسرنگ هپارينه را بالفاصله از طريق شير سـه راهـي بـه              

متصل مي كند و هر ساعت نيم سي سي تزيق مي كند يا به سرعت               
  .خيلي پايين به دستگاه پمپ انفوزيون متصل مي كند

      

انجام شده را با ذكر ساعت و محل كانوالسيون در پرونـده            فرايند    11
 .بيمار ثبت مي كند
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                            شيفت:                                    نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

   كمك در برقراري راه وريدي محيطي طوالني: فعاليتنوع
  . اين نوع دسترسي به وريد مركزي معموالً در نوزادان بسيار نارس يا بيمار مورد نياز مي باشد:مقدمه 
  : اهداف

   دسترسي طوالني مدت به راه وريدي محيطي-1
   تزريق محلولهاي اينوتروپ ـ هيپرتونيك و هيپر گليسميك-2
3- TPN مدت دراز  
   تجويز داروهاي ضد قارچ-4

  : وسايل مورد نياز
 ماده ضـد  -G22 كاتتر سيالستيك يا كاتتر سيمي ظريف و كانول     – گان و ست استريل      –دستكش استريل   

   پانسمان شفاف استريل - درصد 9 سي سي حاوي آب مقطر يا سديم كلرايد  2 سرنگ –عفوني كننده 
  پرستار واجد شرايط: عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

       .وسايل را آماده مي كند  1
       .دست ها را مي شويد ودستكش مي پوشد  2
       .نوزاد را در محل مناسب قرار مي دهد  3
       .روي وريد انتخابي را با ماده ضد عفوني كننده تميز مي كند  4
       .اطراف موضع را شان استريل مي گذارد  5

6  
 را 19 وارد كردن سوند سيالستيك، ابتدا اسكالب وين شماره   جهت

ــا   وارد مــي كننــد و از طريــق آن ســوند را وارد وريــد نمــوده و ب
  .استفاده از فورسپس دندانه دار تا دهليز راست جلو مي برند

      

 سانتي متر طول دارد، اين فضاي       5با توجه به اين كه اسكالب وين          7
 .دن سوند در نظر گرفته شودمرده بايستي هنگام جلو بر

      

 پس از قرار گرفتن نوك سوند در محل سـوزن آن را بيـرون مـي                  8
  .كشد

      

روي محل، پانسمان شفاف قرار داده و انتهـاي سـوند را در محـل                 9
 .فيكس مي كند

      

فرآيند انجام شده را با ذكر ساعت ومحـل دقيـق كانوالسـيون در پرونـده                  10
  .بيمار ثبت مي كند
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

                                           :                        شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

   نوزاد هنگام تولدCPR :نوع فعاليت
حـدود  . م تولد براي شروع تنفس به ميزان اندكي كمك نياز دارند           در صد از نوزادان هنگا     10  تقريباً    :مقدمه

 درصد نـوزادان هنگـام تولـد بـدون مـشكل مـي             90به عبارتي   . نيز به اقدامات احياء نياز خواهند داشت      % 1
  .باشند
  :هدف

  : احياء قلبي ـ تنفسي نوزاد كه طي مراحل زير انجام مي شود
-A )airway : (       باز كردن راه تنفس             
- B)Breathing : (برقرار نمودن تنفس  
- C)Circulation :(    اطمينان از گردش خون  
- D)Drugs :(استفاده از داروها  

  : وسايل مورد نياز
 ترالـي اورژانـس     - اكـسيژن  - وارمـر  – گوشي پزشكي    -پوار يا ساكشن جهت پا ك كردن راه هوايي نوزاد         

  يا قلبي ـ ريوي نوزادحاوي كليه وسايل مورد نياز جهت اح
   كه متشكل از پرستار واجد شرايط و پزشك استCPRتيم : عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

       .نوزاد را از بدو تولد گرم نگه مي دارد  1
       .راه هوايي نوزاد را پاك مي كند  2

يي سيستم  به نوزاد يك وضعيت مناسب مي دهد تا به افزايش كارآ            3
 . تنفسي كمك شود

      

       .ساكشن ترشحات دهان و حلق نوزاد را انجام مي دهد  4
       .راه هوايي نوزاد را از مكونيوم پاك مي كند  5
        .نوزاد را تحريك لمسي مي كند  6
       .طبق دستور به نوزاد اكسيژن مي دهد  7

8  

دامات نوزاد را ارزيابي مي كند تـا مـشخص شـود آيـا نيـاز بـه اقـ                  
  :اضافي احيا دارد يا نه

 براي بررسـي تـنفس نـوزاد بايـستي حركـات قفـسه سـينه                –الف  
 بار در دقيقه و به طور متوسط        30-60تنفس طبيعي   . مناسب باشد 
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فرو رفتگي جناغ سينه به داخل      (  تنفس در دقيقه بدون رتراكشن     40
  . باشد)هنگام تنفس

  .ضربه در دقيقه باشد 100تعداد ضربان قلب كه بايستي بيشتر از ) ب
 .رنگ نوزاد بايستي صورتي رنگ و بدون سيانوز باشد) ج

9  
 ثانيه تا يك دقيقـه بيـشتر نباشـد و در          30كل مراحل انجام شده از      

تـنفس، ضـربان قلـب،      (صورت غير طبيعي بودن هر كدام از عاليم         
  .نياز به احياء پيشرفته مطرح مي شود) رنگ

      

 آپنه تنفسي دارد يـا براديكـارد اسـت ترجيحـاً            در صورتي كه نوزادي     10
  . را شروع مي كندCPRزمان را از دست نداده و بالفاصله اقدامات 
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          :                                                    تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                :                                                نام عامل انجام كار

   پيشرفته نوزادCPR  :نوع فعاليت
  : هدف

  حمايت قلبي ـ تنفسي نوزاد و برگشت نوزاد به زندگي با كمترين عوارض
  : وسايل مورد نياز

ار دارد ـ  ترالي اورژانس متشكل از الرنگوسكوپ ـ آمبوبگ و كليه داروها و وسايل استاندارد كه در آن قـر  
  ساكشن

   متشكل از پزشك و پرستار واجد شرايطCPRتيم : عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
       .نوزاد را از لحاظ نياز به تهويه با فشار مثبت ارزيابي مي كند  1

در صورت ضرورت نياز به تهويه ، با ماسك و آمبوبـگ بـه مـدت                  2
 .ويه مي كندچند دقيقه نوزاد را ته

      

       .به انتهاي آمبوبگ متصل باشد% 100توجه دارد كه اكسيژن   3

يك عدد كاتتر از را دهان، داخل معده نـوزاد قـرار مـي دهـد تـا از                     4
 .اتساع معده نوزاد حين تهويه جلوگيري شود

      

       .بيني نوزاد حين تهويه بايد باز بماند  5

6  
به كاهش است و به كمتـر از        در صورتي كه ضربان قلب نوزاد رو        

شردن قفـسه سـينه نـوزاد را آغـاز           ضربه در دقيقه مي رسد فـ       60
  .كند مي

      

7  
در حين فشردن قفسه سينه، لوله گذاري داخل تراشه بايـد توسـط             
يك فرد ماهر انجام شود تا تهويـه از طريـق لولـه تراشـه صـورت                 

 .گيرد

      

8  

 1 به   3اشد و نسبت    فشردن قفسه سينه بايستي با تهويه هماهنگ ب       
 بـار فـشردن قفـسه سـينه يـك           3برقرار شود به طوري كه بعد از        

 ماسـاژ در  90 تـنفس و  30تهويه انجام شود، به نحـوي كـه جمعـاً        
 .دقيقه انجام گيرد

      

9  
فردي كه فشردن قفسه سينه را بر عهده دارد بايستي شـمارش را بـا               

 فرد تهويـه كننـده   صداي بلند يك و دو و سه ادامه دهد و هنگام تنفس   
  .بگ را مي فشارد تا تنفس و ماساژ در يك لحظه هم زمان نشود

      

      فردي كه تهويه را بر عهده دارد بايد بتواند كنـار سـر نـوزاد قـرار                   10
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گرفته و ماسك را به طور موثر روي صورت نوزاد  كيپ  كند و يا                
لوله تراشه را با دسـت نگـه داشـته و آمبوبـگ را بـه لولـه تراشـه                   
وصل كند و هنگام تهويه، باال آمدن موثر قفـسه سـينه را مـشاهده               

 .كند

ــابي مــي كنــد و در  صــورت افــزايش  30در   11  ثانيــه نــوزاد را ارزي
  . ، ماساژ را متوقف مي كند60ضربان قلب بيشتر از 

      

12  

 تنفس در دقيقه را ادامه مـي        40-60تهويه با فشار مثبت با سرعت       
 رسيد و نوزاد شـروع      100ان قلب به باالي     دهد و هنگامي كه ضرب    

خودي كـرد بـه تـدريج ماسـاژ قلبـي و تهويـه ي               ه  به تنفس خود ب   
  .ريوي را متوقف مي كند

      

در حين كار بـه فواصـل، ساكـشن ترشـحات راه هـوايي نـوزاد را                   13
  .انجام مي دهد

      

سـبي   را از راه وريـد منا      CPRدر حين عمليات، داروهاي تجويزي        14
  . تزريق مي كنداي نوزاد فراهم كرده استكه بر

      

15  
در تمام زمان احياء توجـه و كنتـرل درجـه حـرارت، رنـگ نـوزاد،                 
ضربان قلب، تعداد تنفس خود به خودي و غلظـت اشـباع اكـسيژن              

  .شرياني اهميت زيادي دارد

      

مايع درماني و ثبت دقيق اقدامات انجام شده پس از احيا ضـرورت               16
  .دارد
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

                                                  :                 شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                نام عامل انجام كار

   )LP(   كمك در پونكسيون كمري در نوزادان :نوع فعاليت
  : اهداف

  خيص اختالالت سيستم عصبي مركزي مثل مننژيت، و خونريزي ساب آراكنوئيد جهت تش -1
 اندازه گيري فشار در هيدروسفالي غير انسدادي -2

  )CSF( تخليه درماني مايع مغزي نخاعي  -3

 تجويز داروها به داخل ساب آراكنوئيد -4

  .پايش سطوح داروهايي كه براي درمان عفونت هاي سيستم عصبي مركزي استفاده مي شود -5
  : وسايل مورد نياز
 بـه  G22 سـر سـوزن نخـاعي    – ماده ضد عفوني كننـده  – ست پانسمان استريل  و گان–دستكش استريل   

 عـدد و لولـه      2 لوله آزمايش معمـولي اسـتريل        – درصد با سرنگ و سر سوزن        1 ليدوكائين   – اينچ   1طول  
  اسپري و پانسمان شفاف– عدد 1جهت آزمايش گلوكز 

  رستار واجد شرايطپ: عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
       . نگه مي داردNPO ساعت قبل 2نوزاد را از   1

2  
پوزيشن مناسب به نوزاد مي دهد به صورتي كه نوزاد خوابيده به            
پهلوي چپ، سر و زانوها به داخل شكم خم شده باشـد و پرسـتار               

 .كندمي نوزاد حفظ در طي انجام پروسيجر اين پوزيشن را براي 

      

3  
 كمري بـا تعقيـب خـط فرضـي از           4 و   5 فضاي بين مهره     LPمحل  

 تعيـين  LP ستيغ ايلياك تا مهره ي كمري چهـارم بـه عنـوان محـل    
  .شود مي

      

ــل    4 ــره اي مح ــه روش داي ــيط   ب ــه مح ــز ب ورود ســوزن را از مرك
 .عفوني مي كند ضد

      

 تنها موضع مـورد نظـر جهـت   شان پرفوره را به گونه اي پهن مي كند كه   5

LPنمايان باشد . 

      

6  

 درصـد بـه طـور زيـر جلـدي           1 از ليدوكائين    cc/kg 3/0با تزريق   
 دقيقه ناحيـه بـي حـس مـي شـود امـا              1 – 2توسط پزشك در طي     

 LP گــاهي بــه دليــل ايــن كــه تزريــق مــاده بــي حــسي از تكنيــك 
  .تر است اين مرحله انجام نمي شود دردناك
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7  
توسط پزشك و خارج كردن سوزن، با LP نجام پروسيجرپس از ا

متوقـف  CSFپنبه استريل روي موضع فشار وارد كرده تا جريـان           
 .شود و سپس پانسمان شفاف را روي موضع قرار مي دهد

      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



استانداردهاي خدمات پرستاريچك ليست 

 
764

                                                              :تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                                كارنام عامل انجام 
  در نوزاد  ) Chest Tube(  كمك در گذاشتن درن قفسه ي سينه :نوع فعاليت

 پيـدا   CPR در تعداد كمي از نوزادان نارسي كه به دستگاه ونتيالتور وصل مي شـوند يـا نيـاز بـه                      :مقدمه  
كرده و به وسيله ي آمبوبگ ونتيله مي شوند پنوموتراكس بروز  مي كند و در نتيجه، اين نوزادان نيـاز بـه                       

  .به طور كلي يك نياز اورژانس بوده و اقدام فوري را مي طلبدكه چست تيوب پيدا مي كنند 
  :اهداف

  .ستخروج هوا يا مايع كه به حالت غير عادي در قفسه ي سينه تجمع يافته ا
  :وسايل مورد نياز

 گـاز   – كـاله    – ماسـك    – گـان    – دستكش اسـتريل     – ماده ضد عفوني كننده      – 12 تا   8چست تيوب شماره    
  - چـاقوي كوچـك جراحـي        – درصـد بـدون اپـي نفـرين          1 ليـدوكايين    – شان اسـتريل     – سرنگ   –استريل  

اكشن جهـت ايجـاد فـشار        س – چست باتل    – رابط استريل    – نخ بخيه    – سوزن گير    – پنس ها    –هموستات  
  چسب ضد حساسيت – گاز وازلين – چست تيوپ – كالمپ – نرمال سالين –منفي داخل چست باتل 

  پرستار واجد شرايط: عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
       .وسايل را آماده مي كند  1
       .دست ها را شسته و دستكش مي پوشد  2

مكان مناسـب بـا درجـه حـرارت مناسـب قـرار داده و       نوزاد را در     3
  .پوزيشن مناسب به نوزاد مي دهد

      

4  
 نرمـال سـالين داخـل چـست باتـل            سي سـي   100 – 200به ميزان   

 سـانتي متـر     1 – 2 به طوري كه لولـه داخـل چـست باتـل             ريزد  مي
 .داخل مايع قرار گيرد

      

5  
ي كه انتهاي پس از قرار گرفتن چست تيوب در محل مناسب در حال   

چست تيوب كالمپ مي باشد آن را به وسـيله ي رابـط بـه چـست                  
 .باتل متصل مي كند

      

6  

پس از اطمينان از درست كار كردن چست تيوب و ايـن كـه چـست          
تيوب در محل مناسب فيكس شده است ابتدا به وسيله گاز وازلـين             
و سپس به وسيله ي گاز استريل محل قرار گرفتن چست تيـوب را              

  .سمان مي كندپان

      

      كاتتر چست تيوب را به گونه اي فيكس مي كند كه جابه جا نشده و            7
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فيكس نامناسب چست تيوب عالوه بر اين كه باعـث  . يا خارج نشود 
ورود هوا و تشديد پنوموتراكس نوزاد مـي شـود، درد شـديدي را              

 .براي نوزاد به همراه دارد

اشت كرده و ميـزان مـايع       حجم مايع موجود در چست باتل را يادد         8
  . افزوده شده به آن را در هر شيفت به طور دقيق ثبت مي كند

      

        .هنگام جابه جايي نوزاد چست تيوپ را كالمپ مي كند  9

در صورت ترشح ناحيه چست تيوپ پانسمان را تعويض مـي كنـد               10
  .تا احتمال عفونت در نوزاد به حداقل برسد

      

11  
 10 – 20شار منفي در چـست باتـل بـه ميـزان            گاهي اوقات ايجاد ف   

سانتي متر آب ضرورت دارد كه با اتصال چست باتل بـه دسـتگاه              
  .ساكشن مداوم امكان پذير است

      

جهت اطمينان از محل چست تيوب راديـوگرافي قفـسه ي سـينه از                12
  .نوزاد ضرورت دارد

      

 Bubbling( مــايع و وجــود بابلينــگ  ) oscillation( اوسيليــشن    13
  .در درن چست باتل را مرتب كنترل وثبت مي كند)

      

ساعت گذاشتن چست تيوپ و فرآيند انجام شده و نام فردي را كه               14
  .چست تيوب را گذاشته است در پرونده ي بيمار ثبت مي كند

      

عاليم حياتي نوزاد را قبـل، حـين و پـس از گذاشـتن چـست تيـوب               15
  .كنترل مي كند
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

                                                          :         شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                             نام عامل انجام كار
   پايش رشد و تكامل كودكان :عنوان فعاليت

  :اهداف 
  ودك با محدوده رشد طبيعي مطابق با سن اوبررسي رشد ك -1
  0با استفاده از نمودارهاي استاندارد، رشد كودك مورد مقايسه و ارزيابي قرار مي گيرد -2

  :مورد نيازوسايل 
      جزوات آموزشي  -متر   - ترازو -  )دختر و پسر ( نمودارهاي استاندارد رشد نوزادان و كودكان 

  پرستار :عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار ديفر

1  
به منظور بررسي وضعيت رشد كودك بـا اسـتفاده از نمودارهـاي         
رشد كودك  و مقايسه آن با محدوده رشد طبيعي مربوط بـه سـن               

  0او اقدام مي كند

      

 يا مطـب جهـت   يرامون مراجعه منظم به درمانگاهبه والدين كودك پ    2
  . كندكنترل رشد ماهيانه يادآوري مي

      

 سـالگي محـيط سـر و        2براي پايش رشد دختران و پسران از تولد تـا             3
  .وزن او را اندازه گيري مي كند

      

 سـالگي قـد و وزن او        18 تا   2براي پايش رشد دختران و پسران از        4
  .را اندازه گيري مي كند

      

5  

سن كودك را در پايين نمودار پيدا كرده و يك خط فرضي عمودي             
محيط سر ، قد يا وزن را نيز در سـمت چـپ نمـودار       . ندرسم مي ك  

 محل تالقي دو خط     0پيدا كرده و يك خط فرضي افقي رسم مي كند         
عمودي و افقي را ابتدا با مداد و پس از اطمينان از صحت محـل آن    

  .با خودكار رسم مي كند

      

6  
كند  صل منظم انجام داده و خطي رسم مي       اندازه گيري ها را در فوا     

اين خط همان منحنـي     . قطه هاي رسم شده را به هم وصل كند        كه ن 
   0رشد كودك است

      

        .سن او مورد مقايسه قرار مي دهد  همنمودارها را با ميانگين كودكان  7

8  
 متـر پالسـتيكي اسـتفاده       ، يك عـدد   براي اندازه گيري محيط سر از     

شاني و نيـز برآمـدگي پـشت سـر او           كند، متـر را از اواسـط پيـ         مي
  0گذراند تا حداكثر محيط سر به دست آيد يم
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9  

 در  .براي اندازه گيري قد كودك بايد پـاي برهنـه كنـار ديـوار بايـستد               
دهد با مداد محل تالقي قـسمت        حالي كه يك كتاب روي سر او قرار مي        

فاصله كف اتاق تـا عالمـت       . تحتاني كتاب با ديوار را عالمت مي گذارد       
  .ه گيري مي كندرا با يك متر به دقت انداز

      

10  
 ماهـه اول بـه      4-6د كه كودك خـود را در        كن  به مادران توصيه مي   

بـراي ايـن منظـور مزايـاي      . دور انحصاري با شير مادر تغذيه كن      ط
   0تغذيه با شير مادر را تشريح مي كند

      

11  
 تغذيه  ري نمي تواند كودك خود را با شير خود        در صورتي كه ماد   

 نظر پزشك با استفاده از بطري راه حـل          كند، دادن شيرخشك طبق   
  0باشد جايگزين قابل قبولي مي

      

12  

كودكان پس از پايان شش     : آموزش مادران پيرامون تغذيه تكميلي      
ماهگي عالوه بر تغذيه با شير مادر بـه سـاير غـذاها بـراي تـامين                 

دادن ساير غذاها و مايعات عالوه بـر        . نيازهاي تغذيه اي نياز دارند    
از شـش  ( شود  كودكان به عنوان تغذيه تكميلي محسوب مي  شير به 

  ).تا دوازده ماهگي 

      

بــه مــادران جــزوات آموزشــي پيرامــون رشــد جــسمي ، ذهنــي و   13
  .اجتماعي كودكشان در سنين مختلف ارائه مي دهد

      

14  
به مادران توصيه مي كند، كه در صورت مـشاهده هرگونـه عاليـم              

يات خلقي و يادگيري در كودك  بـه         اختالل رشد ، تغذيه ، خصوص     
  .پزشك اطفال مراجعه كنند
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                 شيفت:                                               نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                             نام عامل انجام كار

  وري نمونه ادرار تصادفي دركودكان آ  جمع:نوع فعاليت
  :  اهداف

  هاي كليوي  بررسي عفونت ادراري و بيماري -1
   ارزيابي روند درمان-2

   بررسي اختالالت متابوليك و سيستميك -3
  :مورد نيازوسايل 

  برچسب حاوي نام و كـد        -آوري ادرار       ظرف جمع   -آوري ادرار مخصوص پسران يا دختران         كيسه جمع 
 -) درخواست آزمايش ممكن است به صورت كامپيوتري صورت گيـرد           (  فرم درخواست آزمايش     -بيمار  

  - حولـه   - آب - صـابون   - ليـف    - دسـتكش   -  قيچـي  -دو عدد پوشك يك بار مصرف در اندازه مناسب   
  پارچه براي زير كودك  

  پرستار، بهيار: عامل انجام كار
  

 تمالحظا  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        . دستور پزشك را كنترل مي كند  1
       . وسايل مورد نياز را آماده مي كند  2

3  
به منظور جلوگيري از فشردگي كيسه و نمايان شدن سريع ادرار پـس             

از مركـز   )  اينچ   2متر  يا       سانتي 1/5(از دفع آن با قيچي برشي به طول         
  . پوشك به طرف لبه كوتاه آن ايجاد مي كند

      

        .اي خود را مي شويده دست  4
       . دستكش يكبار مصرف مي پوشد  5
       . كودك را روي پارچه مورد نظر قرار مي دهد  6

7  
اي كه    كودك را در وضعيت به پشت خوابيده قرار مي دهد به گونه           

 در صورت لـزوم   . شته و زانوها خم باشد      پاها از يكديگر فاصله دا    
 . از همكاري والدين استفاده مي كند

      

       .ناحيه پرينه را با آب و صابون شسته و با حوله خشك مي كند  8
        .برچسب كيسه ادرار را برمي دارد  9
       . ها را از يكديگر جدا مي كند در كودكان مونث لب  10

كيسه ادرار را از قسمت پايين به سمت باال مي چسباند بـه طـوري كـه          11
  . هاي بزرگ قرار گيرد روي لب
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12  
اي مـي چـسباند كـه آلـت         در كودكان مذكر كيسه ادرار را به گونـه        

تناسلي و كيسه بيضه در داخل  كيسه قـرار گيـرد و چـسب را بـه                  
  . پوست كودك متصل مي كند

      

كيسه ادرار را به آهستگي از ميـان بـرش ايجـاد شـده در پوشـك                   13
  . بيرون مي آورد

      

ف جمــع آوري ادرار  آن را در ظــر،پــس از كــسب نمونــه ادرار    14
  . ريزد مي

      

        . در صورت لزوم ميزان ادرار را ثبت مي كند  15
        . برچسبي حاوي نام و كد بيمار را روي ظرف نمونه مي چسباند  16
        . درخواست آزمايش را وارد كامپيوتر مي كند  17
        . تر به آزمايشگاه مي فرستد سريعنمونه را هر چه   18
        .را درمي آوردها  دستكش  19

يك پوشك تميز براي كودك مي گـذارد  و از راحتـي وي اطمينـان                  20
  . حاصل مي كند

      

  

،   همچنين نام روش  . آوري را ثبت مي كند       زمان و روش جمع     تاريخ،
و زمـان انتقـال     ) در صـورت لـزوم    ( ميزان ادرار جمع آوري شده      

ر نـوع وسـايل     اسـتفاده از هـ    . نمونه به آزمايشگاه را ثبت مي كنـد       
ارضـه و تحمـل بيمـار را يادداشـت           بروز هر نـوع ع      محدود كننده، 

  . واكنش بيمار و خانواده وي را  به آموزش ذكر مي كند. كند مي
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                           :                                   تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                              :                               نام عامل انجام كار

   ساعته در كودكان24آوري نمونه ادرار  جمع: نوع فعاليت
  :  اهداف

   بررسي اختالالت متابوليك و سيستميك -1
   ارزيابي روند درمان -2

  :مورد نيازوسايل 
  - سـاعته  24 آوري ادرار       ظـرف جمـع     - سـاعته داراي لولـه تخليـه         24آوري ادرار     كيسه مخصوص جمـع   

سـت بـه صـورت      درخواسـت آزمـايش ممكـن ا      ( فرم درخواسـت آزمـايش      -برچسب حاوي نام و كد بيمار     
  - ليـف    - دسـتكش  – دو عدد پوشك يك بار مصرف در اندازه مناسـب            - قيچي   -)كامپيوتري صورت گيرد  

ي سـي يـا      سـ  35   سـرنگ  -كاپ كوچك       -ن   ماده تنتور بنزويي   -گاز استريل       -حوله      -لگن    - آب   –صابون  
   پيچ مسدود كننده  لوله ادراري و  -يورومتر 

   پرستار،  بهيار :عامل انجام كار
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

        . دستور پزشك را كنترل مي كند  1
       .وسايل مورد نياز را آماده مي كند  2

3  
 نمايان شدن سـريع ادرار      به منظور جلوگيري از فشردگي كيسه و      

از )  ايـنچ    2( سانتي متر    1/5پس از دفع آن با قيچي برشي به طول          
  . مركز پوشك به طرف لبه كوتاه آن ايجاد مي كند

      

        .دست هاي خود را مي شويد  4
       . دستكش يكبار مصرف مي پوشد  5
       . كودك را روي پارچه مورد نظر قرار مي دهد  6

7  
اي كه    ضعيت به پشت خوابيده قرار مي دهد به گونه        كودك را در و   

 در صـورت لـزوم    . شته و زانوها خم باشد    پاها از يكديگر فاصله دا    
 . از همكاري والدين استفاده مي كند

      

       . ناحيه پرينه را با آب و صابون شسته و با حوله خشك مي كند  8

جـويز  چسبد در صورت ت     در صورتي كه كيسه ادرار به خوبي نمي         9
  . پزشك از ماده تنتور بنزوئين در ناحيه پرينه استفاده مي كند

      

       . اجازه مي دهد تنتوربنزوئين خشك شود  10
       . برچسب كيسه ادرار را برمي دارد  11
       . ها را از يكديگر جدا مي كند در كودكان مونث  لب  12
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 بـه طـوري كـه    كيسه ادرار را از سمت پايين به سمت باال مي چـسباند           13
 . هاي بزرگ قرار گيرد روي لب

      

14  
اي مـي چـسباند كـه آلـت       در كودكان مذكر كيسه ادرار را به گونـه        

تناسلي و كيسه بيضه داخل كيسه قرار گيرد و چسب را به پوست              
 . كودك متصل مي كند

      

انتهاي كيسه و لوله تخليه را به آهستگي از شكاف پوشـك بيـرون                15
 . مي آورد

      

       . پوشك را دوباره مي بندد  16
       . مي آوردهاي خود را در دستكش  17
      .  دقيقه كنترل مي كند30 كننده ادرار و لوله تخليه را هر  كيسه جمع  18
       . ها را مي پوشد به محض رويت شدن  نمونه در كيسه دستكش  19

20  
ذارد و  يك عدد نالتون خيلي باريك را داخل يورين بگ نوزاد مي گـ            

به دفعات آن را با سرنگ تخليـه مـي كنـد و در ظـرف مخـصوص                  
  .جمع آوري مي ريزد

      

        . نمونه ادرار به دست آمده را دور مي ريزد  21
        . آوري ادرار را ثبت مي كند زمان شروع جمع  22

آوري   آوري ادرار مـاده محـافظ را بـه ظـرف جمـع              با شروع جمـع     23
  . اضافه مي كند

      

آوري بـه طـور مرتـب          منظور پيشگيري از كنده شـدن كيـسه جمـع          به  24
  . كيسه ادرار را تخليه مي كند

      

        . هاي قبلي اضافه مي كند نمونه اخذ شده را به نمونه  25
        . آوري ادرار را در يخچال يا در كنار يخ نگه داري مي كند ظرف جمع  26
        . زمايشگاه مي فرستدبا اتمام دوره جمع آوري ادرار ظرف را به آ  27

ــزوئين ،   28 ــردن بن ــاك ك ــراي پ ــه ب ــه پرين ــا آب و صــابون  ناحي  را ب
  . شويد مي

      

ه و از راحتـي وي اطمينـان حاصـل          يك پوشك براي كودك گذاشـت       29
  . كند مي

      

30  

،   همچنـين روش  . آوري را ثبت مي كنـد        زمان و روش جمع     تاريخ،-
و زمـان انتقـال     ) ت لـزوم  در صـور  ( ميزان ادرار جمع آوري شده      

  . نمونه به آزمايشگاه را ثبت مي كند
 بروز هر نوع عارضـه و        استفاده از هر نوع وسايل محدود كننده،      -

واكـنش بيمـار و خـانواده وي بـه     . درا يادداشت مي كنتحمل بيمار  
  .  را ذكر مي كندآموزش
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 :                                                                           تاريخ:                    نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                             نام عامل انجام كار

  آوري نمونه ادرار براي كشت در كودكان   جمع:نوع فعاليت
  :  اهداف

   بررسي عفونت ادراري -1
    ارزيابي روند درمان -2

  :مورد نيازوسايل 
 برچـسب    -آوري ادرار      ظـرف اسـتريل جمـع       -) مخصوص پسران يا دختران   ( آوري ادرار     يل جمع كيسه استر  

  -) درخواست آزمايش ممكن است كامپيوتري صـورت گيـرد          ( فرم درخواست آزمايش     -حاوي نام و كد بيمار      
 گـاز   -ر  آب اسـتريل يـا مقطـ   -  لگـن اسـتريل   -  دسـتكش اسـتريل   - قيچي  -دو عدد پوشك در اندازه مناسب       

  . پارچه براي زير كودكو  سي سي همراه با سر سوزن 3 سرنگ   -  محلول بتادين و پدهاي الكلي -استريل 
    پرستار، بهيار:عامل انجام كار

  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        . دستور پزشك را كنترل مي كند  1
       . وسايل مورد نياز را آماده مي كند  2

3  
ظور جلوگيري از فشردگي كيسه و نمايان شدن سـريع ادرار           به من 

از )  ايـنچ  2( سانتي متر    1/5پس از دفع آن، با قيچي برشي به طول          
  . مركز پوشك به طرف لبه كوتاه آن ايجاد مي كند

      

        .اطمينان مي يابد كه كودك به موادي نظير يد حساسيت ندارد  4
       . هاي خود را مي شويد دست  5
       . دك را روي پارچه مورد نظر قرار مي دهدكو  6

7  
اي كه    كودك را در وضعيت به پشت خوابيده قرار مي دهد به گونه           

درصورت لزوم از   . پاها از يكديگر فاصله داشته و زانوها خم باشد        
 . همكاري والدين استفاده مي كند

      

        . پك استريل را باز مي كند  8
        . دستكش استريل مي پوشد  9
       . ناحيه پرينه را با گاز استريل و محلول ضدعفوني مي شويد  10
       .مي داردبرچسب كيسه ادرار را بر  11
       . ها را از يكديگر جدا مي كند در كودكان مونث لب  12

كيسه ادرار را از سمت پايين به سمت باال مي چـسباند بـه طـوري                  13
 . هاي بزرگ قرار گيرد كه روي لب
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14  
اي مـي چـسباند كـه آلـت        ر كودكان مذكر كيسه ادرار را به گونـه        د

تناسلي و كيسه بيضه داخل كيسه قرار گيرد و چسب را به پوست              
 . كودك متصل مي كند

      

كيسه ادرار را به آهستگي از ميـان بـرش ايجـاد شـده در پوشـك                   15
 . بيرون مي آورد

      

اتـصال جـدا نمـوده و     كيسه را از محـل   پس از كسب نمونه ادرار ،    16
 . ناحيه اي را كه به بدن متصل بوده با پدهاي الكلي تميز مي كند

      

       .  ادرار را از كيسه به داخل سرنگ مي كشد، به وسيله سرنگ  17

       . آوري ادرار مي ريزد ادرار را به داخل ظرف استريل جمع  18

       . برچسب حاوي نام و كد بيمار را روي نمونه مي چسباند  19
        . درخواست آزمايش را وارد كامپيوتر مي كند  20

        . تر به آزمايشگاه مي فرستد سريعنمونه را هر چه   21

        . ها را درمي آورد دستكش  22

يك پوشك تميز براي كودك مـي گـذارد و از راحتـي وي اطمينـان                  23
  . حاصل مي كند

      

24  

،   همچنين نام روش  . كندآوري را ثبت مي        زمان و روش جمع     تاريخ،
و زمـان انتقـال     ) در صـورت لـزوم    ( ميزان ادرار جمع آوري شده      

اسـتفاده از هـر نـوع وسـايل         . نمونه به آزمايشگاه را ثبت مي كنـد       
.  بروز هر نوع عارضه و تحمل بيمار يادداشت شـود           محدود كننده، 

  .واكنش بيمار و خانواده وي به آموزش ذكر شود
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 :                                                             تاريخ:                                  ركز آموزشي درماني يا بيمارستاننام م

                                  :                                 شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                             نام عامل انجام كار

   ادرار زير پارافين PH  :نوع فعاليت
   :هدف

   خون PH ادرار و مقايسه آن با PH بررسي 
  : مورد نياز وسايل

  - برچسب حاوي نام و كد بيمـار          - لوله آزمايش       -) مخصوص پسران يا دختران   ( آوري ادرار   كيسه جمع   
 دوعـدد   -) درخواست آزمايش ممكن است به صورت كـامپيوتري صـورت گيـرد           (فرم درخواست آزمايش    

  -  پـارافين      - حوله   –آب    -  صابون    - ليف    - دستكش    -  قيچي    -پوشك يك بار مصرف در اندازه مناسب        
   سي سي 3 سرنگ  -پارچه براي زير كودك 

   پرستار، بهيار :عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        . دستور پزشك را كنترل مي كند  1

       . وسايل مورد نياز را آماده مي كند  2

3  
يع ادرار  به منظور جلوگيري از فشردگي كيسه و نمايان شدن سـر          

از )  ايـنچ  2( سانتي متـر     1/5پس از دفع آن با قيچي برشي به طول          
  . مركز پوشك به طرف لبه كوتاه آن ايجاد مي كند

      

        . دست هاي خود را مي شويد  4

       . دستكش يكبار مصرف مي پوشد  5

       . كودك را روي پارچه  مورد نظر قرار مي دهد  6

7  
اي كه      وابيده قرار مي دهد به گونه     كودك را در وضعيت به پشت خ      

در صـورت لـزوم     . پاها از يكديگر فاصله داشته و زانوها خم باشد        
 . از همكاري والدين استفاده مي كند

      

       . برچسب كيسه ادرار را برمي دارد  8

        . ها را از يكديگر جدا مي كند در كودكان مونث لب  9

اال مي چسباند به طوري كه روي       كيسه ادرار را از سمت پايين به ب         10
 . هاي بزرگ قرار گيرد لب
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11  
اي مـي چـسباند كـه آلـت           در كودكان مذكر كيسه ادرار را به گونه         

تناسلي و كيسه بيضه داخل كيسه قرار گيرد و چسب را به پوست              
  . كودك متصل مي كند

      

كيسه ادرار را به آهستگي از ميـان بـرش ايجـاد شـده در پوشـك                   12
  .رون مي آوردبي

      

13  
 سي سي از داخل كيسه نمونه 3پس از كسب نمونه ادرار با سرنگ 

  . ادرار را برمي دارد
      

        . ادرار را به داخل لوله آزمايش مي ريزد  14

        . بالفاصله مقداري پارافين روي ادرار موجود در لوله آزمايش مي ريزد  15

        . ونه مي چسباندبرچسبي حاوي نام و كد بيمار روي نم  16

        . درخواست آزمايش را وارد كامپيوتر مي كند  17

        . نمونه را هر چه زودتر به آزمايشگاه مي فرستد  18

        . ها را درمي آورد دستكش  19

يك پوشك تميز براي كودك مـي گـذارد و از راحتـي وي اطمينـان                  20
  . حاصل مي كند

      

21  

،   همچنين نام روش  .  را ثبت مي كند    آوري   زمان و روش جمع     تاريخ،
و زمـان انتقـال     ) در صـورت لـزوم    ( ميزان ادرار جمع آوري شده      

اسـتفاده از هـر نـوع وسـايل         . نمونه به آزمايشگاه را ثبت مي كنـد       
را يادداشـت    بروز هر نـوع عارضـه و تحمـل بيمـار              محدود كننده، 

  . د را ذكر مي كنواكنش بيمار و خانواده وي به آموزش. كند مي
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

                                                          :         شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                             نام عامل انجام كار

  گذاشتن كاتتر ادراري براي كودكان : نوع فعاليت
  :اهداف

  گيري دقيق برونده ادراري  اندازه-2 ادرار از مثانه  تخليه -1
  :مورد نيازوسايل 

 دسـتكش  - كيـسه ادراري -6و 4 سـوند فـولي بـا شـماره     -  آب مقطـر - سـرنگ - بتـادين - ژل ـ ست پانسمان 
   N/S محلول -استريل

  پرستار واجد شرايط  : عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
       . را براي والدين توضيح مي دهدروش كار  1
       .مي كند وسايل مورد نياز را كنترل و آماده   2
       .هاي خود را مي شويد قبل از انجام كار دست  3
       .مي دهد كودك را در وضعيت طاق باز قرار   4
       .پاهاي كودك را به روش صحيح  يا با كمك، محدود و  باز مي كند  5
       ).گراد  درجه سانتي24-28(م مي كند محيط كودك را گر  6
       .دستكش استريل مي پوشد  7
        .ناحيه تناسلي را از باال به پايين با بتادين تميز مي كند  8
       .مجدداً ناحيه تناسلي را از باال به پايين با نرمال سالين تميز مي كند  9
       .سپس ناحيه مذكور را با گاز استريل خشك مي كند  10
       .سوند متناسب با سن و وزن كودك را باز مي كند  11
       .روي سوند مقداري ژل مي ريزد  12
       .سوند ادراري را به آرامي وارد مجرا مي كند  13
       .به محض خروج ادرار، سوند را به كيسه ادراري وصل مي كند  14
ه جهت ثابت بـودن سـوند، آب مقطـر را طبـق دسـتور روي كـاتتر وارد شـاخ            15

 .بادكنكي مي كند
      

       .جهت اطمينان از ثابت بودن سوند، مقداري سوند را خارج مي كند  16
سوند را با چسب به كنار پاي كودك ثابت مي كند چـرا كـه كـشيدگي                   17

  .سوند باعث پارگي مجراي ادرار كودك مي شود
      

ن تـر از سـطح بـد        كيسه ادراري را  طوري كه باالتر از زمين و پـايين             18
 .ثابت مي كند بيمار باشد، به ديواره تخت 

      

       .تاريخ  و ساعت سوند گذاري را در كاردكس و پرونده ثبت مي كند  19
در پرونده بيمار هرگونه مشكل يا مسئله اي در رابطه با سـوندگذاري               20

 .مي كند يا دفع ادراري  را به طور كامل و دقيق ثبت 
      

  



استانداردهاي خدمات پرستاريچك ليست 

 
780

 :                                                             تاريخ:                                  ا بيمارستاننام مركز آموزشي درماني ي

               :                                                    شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                             نام عامل انجام كار

   دادن داروهاي خوراكي براي شيرخواران :نوع فعاليت
  :هدف

  رساندن داروي مورد نياز به شيرخوار
  :مورد نيازوسايل 

براي (  آب، شربت يا ژل       - كاپ دارويي     - قطره چكان پالستيكي يا قاشق       -  سرنگ    -داروهاي تجويز شده    
  )دلخواه(   آب ميوه -) ها قرص

  پرستار، بهيار: عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

 ميـزان و روش مـصرف آن         دستور پزشـك را از نظـر نـوع دارو،           1
  . ندكنترل مي ك

      

       . نام دارو را با دستور پزشك مقايسه مي كند  2
        . تاريخ مصرف دارو را كنترل مي كند  3
        . شيرخوار را از نظر وجود سابقه آلرژي بررسي مي كند  4

داروئي ناشي از داروهـاي    سرفه يا ديگر عاليم واكنش     وجود راش،   5
 . قبل را كنترل مي كند

      

       . ز را آماده مي كندوسايل مورد نيا  6

 قرص را خرد كرده و با آب يا شـربت مخلـوط             چنانچه مجاز است    7
 . مي كند

      

       . مخلوط مورد نظر را به داخل سرنگ يا قطره چكان مي كشد  8
        .در صورت استفاده از سرنگ سر سوزن را از آن جدا مي كند  9
       . بند او مقايسه مي كند نام كودك را با مچ  10
        . كار مورد نظر را براي والدين توضيح مي دهد  11

به منظور پيشگيري از آسپيراسيون، سر و شانه هاي شيرخوار را             12
  . بلند مي كند يا سر شيرخوار را به يك سمت خم مي كند

      

        . به منظور حفظ كودك او را نزديك به خود نگه مي دارد  13

وار را بـه پـايين داده و دهـان           چانه شـيرخ   ،با انگشت شست دست     14
  . وي را بازمي كند

      

        . سرنگ يا قطره چكان را از كنار زبان وارد دهان شير خوار مي كند  15



  كودكان/ فصل هفدهم

 
781 

        . دارو را به آهستگي وارد مي كند و فرصت بلعيدن به شيرخوار مي دهد  16

در صورت امكان به  شيرخوار اجـازه مـي دهـد سـرنگ يـا قطـره                    17
  . دچكان را بمك

      

       . در صورت امكان پس از دادن دارو به شيرخوار آب ميوه مي دهد  18
        .تحرك را به پهلو قرار مي دهد شيرخواران كوچك و بي  19
        . شيرخواران هوشيار را در وضعيت دلخواه قرار مي دهد  20

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



استانداردهاي خدمات پرستاريچك ليست 

 
782

 :                                                                                     تاريخ:          نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                             نام عامل انجام كار

  دادن داروهاي خوراكي براي نوپايان: نوع فعاليت
  :هدف

  رساندن داروهاي مورد نياز به نوپا
   :مورد نيازوسايل 

 شربت   - آب – كاپ دارويي   - قطره چكان پالستيكي يا قاشق      - سرنگ    -ز شده    داروي تجوي   -كارت دارويي   
  )دلخواه(  آب ميوه  -) ها براي قرص( يا ژل 

   پرستار ، بهيار :عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

 ميـزان و روش مـصرف آن         دستور پزشـك را از نظـر نـوع دارو،           1
  . كنترل مي كند

      

       . نام دارو را با دستور پزشك مقايسه مي كند  2
        . تاريخ مصرف دارو را كنترل مي كند  3
        . شيرخوار را از نظر وجود سابقه آلرژي بررسي مي كند  4

دارويي ناشي از داروهـاي    سرفه يا ديگر عاليم واكنش وجود راش،   5
 . قبل را كنترل مي كند

      

       . مي كندوسايل مورد نياز را آماده   6

 قرص را خرد كرده و با آب يا شـربت مخلـوط             چنانچه مجاز است    7
 . مي كند

      

       . مخلوط مورد نظر را به داخل سرنگ يا قطره چكان مي كشد  8
        . دارو را به داخل كاپ دارويي مي ريزد  9
       . روش كار را براي نوپا  و والدين وي توضيح مي دهد  10
       .  را از وي مي پرسدنام كودك نوپا  11

هاي كودك نوپا را  به منظور پيشگيري از آسپيراسيون، سر و شانه  12
 . بلند مي كند

      

       .  نزديك مي كندنوپاكاپ دارويي را به لب هاي   13
       . اطمينان مي يابدكه كودك نوپا تمام دارو را خورده است  14
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 :                                                                                           تاريخ:    نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                             نام عامل انجام كار

   دادن داروهاي خوراكي براي كودكان :نوع فعاليت
  :هدف

  رساندن داروي مورد نياز به كودك
   :مورد نيازوسايل 

بـراي  (  شـربت يـا ژل       - آب    - كـاپ دارويـي       - قطره چكـان پالسـتيكي يـا قاشـق           -سرنگ    -داروهاي تجويز شده    
  )دلخواه(   آب ميوه -) ها قرص

   پرستار واجد شرايط :عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

 ميـزان و روش مـصرف آن         دستور پزشـك را از نظـر نـوع دارو،           1
  . كنترل مي كند

      

       . دارو را با دستور پزشك مقايسه مي كندنام   2
        . تاريخ مصرف دارو را كنترل مي كند  3
        . كودك را از نظر وجود سابقه آلرژي بررسي مي كند  4

دارويي ناشي از داروهـاي قبـل را     سرفه يا ديگر عاليم واكنش  وجود راش،   5
 . كنترل مي كند

      

       . وسايل مورد نياز را آماده مي كند  6

 قرص را خرد كرده و با آب يا شـربت مخلـوط             استچنانچه مجاز     7
 . مي كند

      

در صورت امكان اجازه مي دهد كودك انتخاب كند كه دارو با چـه                8
 .  يا پس از صرف دارو چه نوشيدني بخوردي مخلوط شودچيز

      

 دارو را كـودك،     مصرفو وضعيت   در صورت امكان اجازه مي دهد مكان          9
  . خود انتخاب كند

      

 سال مي گويـد قـرص يـا كپـسول را در انتهـاي               6 تا   4به كودكان     10
 .زبان گذاشته و با مقدار زيادي مايع آن را ببلعند

      

       . از خورده شدن دارو اطمينان حاصل مي كند  11
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 :                                                                                     تاريخ:          نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                             نام عامل انجام كار

   استفاده از چادر مرطوب:نوع فعاليت
  :  اهداف

   تأمين محيطي مرطوب و خنك-1
  كاهش تورم راه هاي تنفسي -2

  رقيق شدن ترشحات -3

 تب  كاهش -4

   رساندن اكسيژن-5
   :مورد نيازوسايل 

 نبـواليزر    -  پتوي ضـد آب       -ملحفه پالستيكي يا پدهاي نگه دارنده           - ملحفه   –چارچوب و چادر پالستيكي     
 - آب مقطـر اسـتريل    -جريان سـنج اكـسيژن و آنـاليزور اكـسيژن در صـورت نيـاز         -با ظرف حاوي آب  

  ل قرارگيري شيرخوار  مح  -استوكينت به شكل فنجان يا چكمه 
  پرستار واجد شرايط : عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

        .هاي خود را مي شويد دست  1
       . چادر پالستيكي و چارچوب آن را باالي تخت قرار مي دهد  2

تشك را با ملحفه پالستيكي يا پدهاي محافظ مـي پوشـاند و ادامـه                 3
  .  قرارمي دهدآن را زير تشك

      

        . پتوي ضدآب را روي آنها قرارمي دهد  4
       . محفظه نبواليزر را از آب مقطر استريل پر مي كند  5
       . مطمئن مي شود كه فيلتر ورودي هوا تميز باشد  6

7  
خواهد از طريـق چـادر اكـسيژن دريافـت            در صورتي كه بيمار مي    

ن بـه چـادر متـصل       كند،  مطمئن مي شود كه جريان سـنج اكـسيژ          
 .باشد

      

       . جريان سنج را براساس ميزان مورد نياز تنظيم مي كند  8
       . با توجه به آناليزور از درصد اكسيژن دريافتي بيمار اطمينان مي يابد  9
       .  دقيقه تامل مي كند2قبل از گذاشتن بيمار در زير چادر   10
       والدين توضيح مي دهد تـا  اهداف استفاده از چادر را براي بيمار و  11
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 . اضطراب آنهاكاهش يابد وهمكاري آنها را جلب مي كند

       . سرتخت را باال مي آورد تا بيمار در وضعيت راحتي قرار گيرد  12

اگر بيمار شيرخوار اسـت او را در جايگـاه مخـصوص شـيرخوار                13
 . قرارمي دهد

      

ري از آسپيراسـيون    اگر كودك در اتاق تنهاست به منظـور جلـوگي           14
 . ترشحات رقيق شده، كودك را به پهلو مي خواباند

      

به منظور حفظ بيمار از سرماي ناشـي از رطوبـت داخـل چـادر از                15
 . وسايل پوشاننده يا پتوي ضدآب استفاده مي كند

      

      . ها را عوض مي كند  آن،ها ها و لباس به محض مرطوب شدن ملحفه  16

 دماي كـودك را بـه طـور مرتـب      ، يري از هيپوترمي به منظور جلوگ    17
 . كنترل مي كند

      

       . كودك را به طور مرتب از نظر تغيير در شرايط كنترل مي كند  18
       . توجه دارد كه وجود بخار ممكن است مشاهده را مشكل كند  19
        . والدين را به ماندن در كنار كودك تشويق مي كند  20

21  
كنـد     كودك بسيار تحريك پذيراست و همكاري نمي        در صورتي كه  

وي را از زير چادر خارج كرده و اجازه مي دهد والـدين او را آرام              
 . شود كنند چون تحريك پذيري موجب افزايش مصرف اكسيژن مي

      

        . پس از آرام شدن كودك وي را به زير چادر باز مي گرداند  22

ا بپوشاند با مواد پاك كننده      در صورتي كه ترشحات داخل چادر ر        23
  . نظير آب و صابون آن را پاك مي كند

      

 محفظـه را بـا آب اسـتريل          هـا،   يبه منظور پيشگيري از رشد باكتر       24
  . شويد مي

      

25  

. شـود را ثبـت مـي كنـد     تاريخ و زماني كه بيمار در چادر قرار داده مي     
يـد خلـط و     وضعيت تنفسي بيمـار را از جملـه صـداهاي تنفـسي ،  تول              

تاريخ . عاليم حياتي كودك را ثبت مي كند      . پرفيوژن را توضيح مي دهد    
  درصد اكسيژن  دريافتي،   . و زمان خروج بيمار از چادر را ثبت مي كند         

  . ورها و اشباع اكسيژني را يادداشت مي كند تاريخ و زمان تمام آناليز
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 :                                                                                      تاريخ:         نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                             نام عامل انجام كار

   احياي قلبي ريوي در شيرخواران :نوع فعاليت
  :  اهداف

   جلوگيري از عوارض و مرگ و مير ناشي از آسيب هيپوكسي بافتي -1
  دد تنفس و برون ده قلبي   برقراري مج-2

  :مورد نيازوسايل 
   تخته مخصوص احياء

   پرستار واجد شرايط :عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

1  
 وي را روي سـاعد   براي باز كردن انـسداد راه هـوائي شـيرخوار ،       

اي قرار مي دهد كه صورت وي به سمت زمين باشـد              خود به گونه  
  . تر از قفسه سينه قرار گيرد و سرپايين

      

       . ساعد خود را روي پاي خود قرار مي دهد  2

هاي شـيرخوار وارد       ضربه به ميان شانه    5با كف دست آزاد خود        3
  . مي كند

      

در صورتي كه انسداد همچنان وجود دارد، شيرخوار را بين ساعد             4
  . زندو كف دست خود قرار مي دهد و چند ضربه به پشت وي مي 

      

5  

فقـط بـا    . سر شيرخوار را پايين تر از قفسه سـينه قـرار مـي دهـد                
ه پـنج فـشار بـه قفـسه سـينه وارد            استفاده از انگشت مياني و حلق     

فشار ايجاد شـده درون قفـسه سـينه بـراي بيـرون رانـدن               . كند مي
بـه منظـور    . جسم خارجي بايد به اندازه نيـروي يـك سـرفه باشـد            

 . ودك را به خوبي نگه مي دارد سرك پيشگيري از صدمه،

      

اين روند را تا خروج جسم خارجي يا از دست دادن هوشـياري شـيرخوار           6
 . ادامه مي دهد

      

7  

بـراي خـارج    ) blind-finger sweep(از روش جارو كردن با انگشت 
بـه  كردن جسم خارجي در شيرخواران استفاده نمي كند، چون موجب           

فقـط از انگـشت     . شـود   نسداد بيشتر مـي   پيش راندن جسم خارجي  و ا      
 . خود براي خارج كردن اجسامي كه قابل رويت هستند استفاده مي كند

      

 بـراي بـاز كـردن راه هـوائي بـه او              در صورت فقدان هوشـياري ،       8
 . وضعيت مناسب مي دهد
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        . دو تنفس موثر مي دهد  9

 صـورت بـا     در ايـن  (در صورتي كه راه هوايي هنوز مسدود است           10
 ).كند  به سمت باال حركت نمي  قفسه سينه، تنفس شما،

      

در صورت عدم موفقيت مراحل قبل را در باز كردن راه هـوايي تكـرار                 11
 . مي كند

      

       . در صورت باز شدن راه هوايي تنفس و نبض را بررسي مي كند  12
       .  را ادامه مي دهد در صورت نياز تالش براي احياء  13

 دهان و بيني شيرخوار را       يك نفس عميق مي كشد و با دهان خود،          14
 . به طور محكم مي پوشاند

      

هاي شـيرخوار مـي كنـد         ميزان هواي كمي را به آهستگي وارد ريه         15
 . چون حجم ريه شيرخوار كوچكتر از يك فرد بالغ است

      

اده در صورتي كه ريه شير خوار باال و پايين برود حجـم هـواي د                16
 . شده مناسب است

      

 ثانيـه يـك   3 ضربه در دقيقه هر 60درصورت وجود نبض بيش از    17
  ). تنفس در دقيقه20( تنفس مي دهد

      

نبض شيرخوار را با لمس نبض براكيـال در قـسمت بـاالي آرنـج بـين                   18
 . ساعد و شانه بررسي مي كند

      

ر دقيقـه   ضـربه د 60در صورت عدم وجود نبض يا نبض كمتـر از     19
 .ماساژ قلبي را آغاز مي كند

      

        . يك خط فرضي بين دو نوك سينه شير خوار تصور مي كند  20
        .  زيراين خط فرضي قرار مي دهد سرانگشت خود را مستقيماً  21

سپس انگشت اشاره را باال مي گيرد و فقط انگشت مياني و حلقه بـاقي                 22
  . بماند

      

فـشار  ) متـر      سانتي 3/2 تا   5/1( اينچ   5/1 تا   1ه  استرنوم را به انداز     23
  . مي دهد

      

        .  فشار در دقيقه وارد مي كند100حداقل   24

25  
در روش ديگر  دو دست خود را دور قفسه سينه حلقه مي كنـد بـه      

اي كـه انگـشتان شـست در قـسمت پـايين اسـترنوم در كنـار                   گونه
  . يكديگر قرار گيرند و ماساژ مي دهد

      

        .  ماساژ يك تنفس مي دهد5پس از هر   26

 ضربه در 100ميزان ماساژ قلبي و تنفس در شيرخواران به ترتيب   27
  .  تنفس در دقيقه مي باشد20دقيقه و 

      

        .  استفاده مي كندbagدر صورت امكان از ماسك حاوي   29
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ا ثبـت   ء از جمله نام افرادي كه حضور داشـتند ر           تمام وقايع هنگام احيا     30
  . مي كند

      

31  
يادداشت . در صورت وجود وقفه تنفسي و قلبي آن را ثبت مي كند           

 آغاز شد،   CPRمي كند كه در چه محلي اين اتفاق افتاد، چه زماني            
  .اي در برداشت   طول كشيد و چه نتيجه چه مدت انجام احياء

      

32  
ي به عنوان مثـال شكـستگ     . اي را ثبت مي كند      بروز هر نوع عارضه   

، همچنين آنچه كه براي بهبود  ، ضرب ديدگي دهان يا نفخ شكم     دنده
  .كند  را ثبت مياين عوارض انجام شده است
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            :                                                  تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب               :                                              نام عامل انجام كار

  )  سال8 تا 1(  احياي قلبي ريوي در كودكان :نوع فعاليت
  :  اهداف

   جلوگيري از عوارض و مرگ و مير ناشي از آسيب هيپوكسي بافتي -1
   برقراري مجدد تنفس و برون ده قلبي-2

  :مورد نيازوسايل 
  تخته مخصوص احيا

   دوره ديده پرستار :عامل انجام كار
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

       .هاي كودك را تكان داده و او را صدا مي كند شانه  1

2  
كـشد او   در صورتي كه كودك هوشيار است اما به سختي نفس مي         

 ي را بـاز مـي كنـد   ي راه هـوا  ومي دهد را در وضعيت مناسب قرار
  ).وردآ يم االسر را كمي به عقب برده و چانه را ب(

      

در صورتي كه مشكل تنفس همچنان ادامـه دارد بـه وجـود جـسم                 3
 .شود مي ي مشكوكيخارجي در راه هوا

      

       . را انجام مي دهدخبراي مصدوم مانور هايملي  4

 ييراه هـوا   در صورتي كه كودك پاسخي نمي دهد و بيهوش است           5
   .را باز مي كند

      

 -Jawگـردن مـشكوك اسـت از مـانور     در صورتي كه به صدمه   6

thrustبراي باز كردن دهان استفاده مي كند . 

      

       .زند ميبراي انجام اين مانور در كنار شانه هاي كودك زانو   7
       .آرنج را روي زمين قرار مي دهد  8
        .انگشت شست را در كنار دهان كودك قرار مي دهد  9
       .ك مي گذارددو يا سه انگشت ديگر را پايين ف  10
       .بدون صدمه به گردن چانه را به سمت باال مي كشد  11

 دقيقـه   1كشد به مـدت        و كودك نفس نمي    است تنها   در صورتي كه    12
  .دهد انجام ميرا  CPR اقدامات

      

       .از ديگران كمك مي خواهد  13

براي موثر بودن فشار وارد بر قفسه سينه، كودك را از پشت روي    14
  .تخته مخصوص احيا مي خواباند  صاف و محكم ياسطح
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چنانچه كودك در وضعيت دمر قرار دارد در جهت جلوگيري از صدمه بـه                15
 .گرداندمي  را به طور هماهنگ بر وضعيت او سر و شانه گردن براي تغيير

      

        .هاي كودك قرار مي گيرد در كنار شانه  16

ر داده و به ماليمت بـا دسـت ديگـر چانـه           دست را روي پيشاني كودك قرا       17
  .باال مي كشد كودك را به سمت

      

به منظور بررسي وضعيت تنفس كودك گوش خـود را نزديـك دهـان وي                 18
  .قرار مي دهد

      

        .در همين زمان حركت قفسه سينه كودك را نگاه مي كند  19
       .صداي تنفس كودك را گوش مي كند  20
        .هاي خود احساس مي كند  روي گونهبازدم كودك را  21
        .داردمي در صورتي كه كودك نفس دارد، راه هوايي را باز نگه   22
       .وضعيت تنفس كودك را كنترل مي كند  23
        .در صورتي كه كودك نفس نمي كشد راه هوايي را بازمي كند  24
        .سوراخ بيني را با دست مي گيرد  25
        . با دهان خود مي پوشانددهان كودك را  26
        .دارد  دهد و بين آنها توقفي كوتاهدو تنفس آهسته مي  27

 سـر     براي برقراري تهويـه نـأموثر بـود، مجـدداً          ويدر صورتي كه تالش       28
  .مي دهد كودك را وضعيت

      

       .راه تنفسي را بازمي كند و دوباره تالش مي كند  29

30  
از مـانور جـارو كـردن بـا      .تكودك مسدود اسدر صورتي كه راه تنفسي 

كنـد و در ارائـه    استفاده نمـي  در كودكان (blind finger sweep) انگشت
  .كندمي ها به جثه كودك توجه  تكنيك

      

        .پس از باز كردن انسداد به تنفس و نبض دقت مي كند  31

 مـي   وجود نبض را با لمس شريان كاروتيد با دو يا سـه انگـشت بررسـي                 32
  .كند

      

درهنگام لمس شريان كاروتيد با دست ديگر وضعيت سر را بـراي بازنگـه                33
  .هوايي حفظ مي كند داشتن راه

      

        . ثانيه شريان را لمس مي كند10تا  5  34

  تـنفس در 20(  ثانيه تكرار مي كند 3 تنفس را هر ،در صورت وجود نبض  35

 .)ه دقيق

      

 ضـربه در    60كند يا نبض كمتر از        ض را حس نمي   در صورتي كه وجود نب      36
 .ماساژ قلبي را آغاز مي كند دقيقه است

      

        .كنار قفسه سينه بيمار قرار مي گيرد  37
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از انگشت اشاره و مياني اسـتفاده مـي كنـد و محـل اتـصال اسـترنوم بـه                      38
  .مي كند ها را پيدا دنده

      

اسـترنوم در كنـار يكـديگر قرارمـي         انگشت مياني و اشاره را روي انتهاي          39
  .دهد

      

        .كف دست را درست درجايي كه انگشتان بودند قرار مي دهد  40
        .كف دست را در راستاي محور طولي استرنوم قرار مي دهد  41
        .فقط از كف يك دست براي ماساژ استفاده مي كند  42

 5/3 تـا   5/2ه انـدازه      اي فـشار وارد مـي كنـد كـه قفـسه سـينه بـ                 به گونـه    43
 .سمت پايين برود متر به سانتي

      

       ).ه  ماساژ در دقيق100( پنج بار عمل ماساژ را تكرار مي كند  44
        . ماساژ يك تنفس به كودك مي دهد5پس از هر   45

ماسـاژ   5هايي شامل  دهد دوره  را ياري مي ويدر صورتي كه فرد ديگري  46
 .مي دهدقلبي و يك تنفس 

      

 ثانيه لمس مـي     5را براي   نبض     ) CPR يك دقيقه (  دوره   20پس از انجام      47
  .كند

      

        . قلبي ـ ريوي را ادامه مي دهد در صورتي كه نبض را حس نكرد احياء  48
        .در صورتي كه نبض وجود داشت وجود تنفس را بررسي مي كند  49

 تـنفس   20(  تنفس مي دهـد    ثانيه   3در صورتي كه تنفس وجود نداشت هر          50
 ).هدقيق در

      

        .بررسي نبض را ادامه مي دهد  51
       . تداوم نبض و تنفس را كنترل مي كند،هنگامي كه تنفس برقرار شد  52

ء از جمله نام افرادي كه حضور داشتند را ثبـت مـي               تمام وقايع هنگام احيا     53
  .كند

      

        .را ثبت مي كندصورت وجود وقفه تنفسي و قلبي آن  در  54

آغـاز  CPR افتـاد، چـه زمـاني    يادداشت مي كند كه در چه محلي اين اتفاق  55
  .اي در برداشت  طول كشيد و چه نتيجه شد، چه مدت انجام احياء

      

56  
،  به عنـوان مثـال شكـستگي دنـده        . اي را ثبت مي كند      بروز هر نوع عارضه    

كـه بـراي بهبـود ايـن      همچنـين آنچـه    و يـا نفـخ شـكم    ضرب ديدگي دهان
  .عوارض انجام شده است

      

57  
وي پيـشرفته دريافـت مـي كنـد،ثبت     احياي قلبي ريـ  در صورتي كه كودك

چـه زمـاني   ، آنها را انجام داد  چه كسي كند كه چه مداخالتي انجام شد، مي
 .صورت گرفت و چه تجهيزاتي مورد استفاده قرار گرفت

      



استانداردهاي خدمات پرستاريچك ليست 

 
792

 :                                                             تاريخ:                                  ستاننام مركز آموزشي درماني يا بيمار

        :                                                           شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                             نام عامل انجام كار
   گرفتن نوار قلب نوزادان و كودكان:عنوان فعاليت

  :اهداف
  لبيهاي مادرزادي ق گري بيماريرزيابي وضعيت قلبي نوزاد و غربالا 

   :مورد نيازوسايل 
   دستمال كاغذي- ژل-دستگاه الكتروكارديوگراف

   تكنسين نوار قلب - پرستار :عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
       .مي دهد روش كار را براي والدين بيمار توضيح   1
       .مي كند وسايل مورد نياز را آماده   2
       .ديشومي  دست هاي خود را   3

 )گـراد   درجه سانتي24 – 28( درجه حرارت محيط را در دماي مناسب      4
 .تنظيم مي كند

      

       .مي دهد نوزاد را روي تخت در يك وضعيت راحت قرار   5
       .بندهاي دستگاه را پس از گرم كردن با دست ها ژل مي زند دست  6

هـا و    ور دسـت  بندهاي آماده شده را به د       بدون هيچگونه فشاري دست     7
 .پاها وصل مي كند

      

        .  مي گيرد  را avF  وavR،   avl ،3، 2 ،1دستگاه را روشن مي كند و ليدهاي   8

هـاي مختلـف     روي سينه نوزاد را باز مـي كنـد و ژل را در قـسمت                9
 .پريكارديال مي زند

      

 v  6 تـا    v  1پس از چسباندن ليدها در قسمت پريكارديال، ليـدهاي            10
  . مي گيردرا

      

بالفاصله بعد از گرفتن ليدهاي پريكارديال محل آنها را با دستمال كاغـذي               11
 .تميز مي كند

      

       .  طوالني گرفته و دست بندها را باز مي كند2سپس يك ليد  12
       .مي كند محل دست بندها را با دستمال كاغذي پاك   13
       .دمي ده كودك را در وضعيت مطلوب خود قرار   14
       .هاي مختلف ليدها را ثبت مي كند نوار قلب را ارزيابي و قسمت  15
       .مي كند روي نوار مشخصات نوزاد يا كودك و تاريخ گرفتن نوار را ثبت   16
       .مي دهد نوار قلب بيمار را براي گزارش و ارزيابي به پزشك ارايه   17
       .مي كند ده بيمار ثبت گرفتن نوار قلب و دستورات پزشك را در پرون  18
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

                                                                  : شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                             نام عامل انجام كار

  كشش برايان :  نوع فعاليت
  :هدف

  صل هيپ در كودكان  كاهش پيشرفت جابجايي مف
   :مورد نيازوسايل 

 پـد   - بانـداژ االسـتيك       - تـسمه تراكـشن       -) كه در بخش ارتوپدي صورت مـي گيـرد        ( تراكشن تنظيم شده    
:  به طور دلخـواه  - جليقه محدود كننده   - چسب نواري     - بتادين      -  بالشتك هاي پنبه اي       -اسفنج الستيكي   

    پوست گوسفند -شكچه اسفنجي ت  - پنبه – داراي لبه محافظ  تيغ
   پرستار واجد شرايط :عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

به منظور افزايش يـادگيري و كـاهش اضـطراب بيمـار وخـانواده،   1
  . هدف از انجام كار و عملكرد تراكشن را توضيح مي دهد

      

اي را      ي يـا پارچـه    هاي پالستيك   از والدين وجود حساسيت به چسب       2
 . جويا مي شود

      

3  
در صورتي كه پاهاي بيمار از موهاي زيادي پوشـيده شـده اسـت              
در جهت اتصال  بهتر تـسمه تراكـشن بـه سـطح پوسـت آن را بـه                   

  . وسيله يك تيغ داراي لبه محافظ مي تراشد

      

به منظور جلوگيري از شكنندگي پوست آن را با صابون و آب گرم   4
  . مي شويد

      

در صورت تجويز پزشـك بـراي حفـظ پوسـت از تنتـور بنـزويين                  5
 . استفاده مي كند

      

بــه پزشــك يــا تكنــسين ارتوپــدي در جايگــذاري پــدهاي اســفنجي   6
 . پالستيكي و اتصال تسمه تراكشن به پاي بيمار كمك مي كند

      

       .  كندها را با استفاده از بانداژ االستيك از نوك پا تا ران محكم مي تسمه  7

در صورتي كه بيمار به چسب  حساسيت دارد قبـل از اسـتفاده از                 8
 . چسب و تسمه تراكشن پاهاي بيمار را با پنبه مي پوشاند

      

براي حفـظ كـودك در وضـعيت مناسـب از جليقـه محـدود كننـده                   9
  . استفاده مي كند

      

 و  15را هر   پس از جاي گذاري اوليه تراكشن وضعيت جريان خون پاي كودك              10
 .  دقيقه يك بار كنترل مي كند30

      

       .  ساعت جريان خون پاي بيمار را كنترل مي كند4سپس هر   11
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هــاي  در صـورت وجــود مــشكلي در جريــان گــردش خــون بانــداژ   12
 . االستيكي را شل نموده و به پزشك اطالع مي دهد

      

       . جه مي كندبه قرارگيري بانداژهاي االستيك در وضعيتي صحيح تو  13

اي بانـداژ را از پـاي         در صورت نبود منع پزشكي ، بـه طـور دوره            14
 . سالم بيمار باز نموده و جريان خون آن را بررسي مي كند

      

هـاي     هنگام انجام اين كار به منظور جلوگيري از جابه جايي تسمه            15
 . ها را در جاي خود نگه دارد تراكشن، فرد ديگري تسمه

      

ضعيت بيمار را از جهت داشتن حـداكثر كـشش بـه طـور مرتـب                و  16
 . كنترل مي كند

      

       . اطمينان مي يابد كه باسن كودك از تشك فاصله دارد  17

18  
به منظور اطمينان از قرار گرفتن بيمار به طـور صـحيح در ناحيـه                

 مي زنـد تـا از جابـه جـايي           ×شانه هاي كودك روي ملحفه عالمت       
 . كودك اطالع يابد

      

 باسـن و    به منظور كاهش مشكالت پوستي، پوسـت نـواحي پـشت،            19
 .  ساعت مراقبت مي كند4آرنج را هر 

      

در نواحي مستعد شكنندگي پوسـتي از تـشكچه هـاي اسـفنجي يـا                 20
  . پدهايي از جنس پوست گوسفند استفاده مي كند

      

ا حـداقل    ر   تراكـشن   هاي مناسب،   به منظور حصول اطمينان از وزنه       21
  .  ساعت يكبار بازبيني مي كند2هر 

      

        . ها آزادانه قرار گرفته اند اطمينان مي يابد كه وزنه  22
        . چرخند ها به راحتي مي قرقره  23
        . ها اطمينان حاصل مي كند از عدم ساييدگي طناب  24
        . از وضعيت مناسب گره ها مطمئن مي شود  25

 كنـد در جهـت كـاهش خطـر بـروز پنومـوني              بيمار را تشويق مـي      26
  .  ساعت نفس عميق بكشد2هيپوستاتيك هر 

      

27  
در جهت پيشگيري از بروز يبوست و توقف جريان ادرار اطمينـان            
مي يابد كه در رژيم غذائي بيمار بـه انـدازه كـافي فيبـر و مايعـات                  

  . مصرف مي شود

      

 ايمنـي كـودك     هنگامي كه در كنار تخت حضور نـدارد بـراي حفـظ             28
  . هاي كنار تخت را باال مي كشد نرده

      

29  

  هاي به كار برده شـده،        ميزان وزنه   زمان و تاريخ شروع تراكشن ،     
 يادداشت   شرايط پوست و وضعيت بيمار را       وضعيت جريان خون،  

تغييـر  . ها آزادانه در حركـت باشـند        د كه وزنه  توجه مي كن  . مي كند 
د و واكنش بيمار و خـانواده را بـه          در وضعيت بيمار را ثبت مي كن      

همچنين واكنش خانواده و كـودك را بـه         . تراكشن توضيح مي دهد   
  . هر نوع آموزش يادداشت مي كند
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   :                                                           تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب      :                                                       نام عامل انجام كار

   اسپايكا- مراقبت از گچ هيپ :نوع فعاليت
  :  اهداف

   حفظ گچ از آلوده شدن با ادرار و مدفوع -1
  خشك نگه داشتن گچ -2

  اطمينان از برقراري جريان خون مناسب در پاها -3

   آموزش به بيمار براي مراقبت در منزل -4
   :مورد نيازوسايل 

 در   هاي نـرم ،  مـو خـشك كـن،             پاك كننده    قيچي ،    اره يا كاتر مخصوص گچ ،        قطعات پالستيكي ،    سب ضد آب ،   چ
  پوشاك يكبار مصرف يا پدهاي پرينه  :صورت لزوم 

  پرستار، بهيار : عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        . ضيح مي دهد مراحل انجام كار را براي بيمار و والدين تو  1

 سال از اشكال استفاده مي كند يا از يك عروسك كه            12 تا   3براي كودكان     2
 .  بدن بانداژ شده است استفاده مي كند به دور تنه و اعضاء

      

        . حريم بيمار را حفظ مي كند  3

پس از گرفتن گچ توسـط پزشـك ناحيـه پرينـه را توسـط پوشـش                   4
  . نازكي مي پوشاند

      

 سـاعت بيمـار را تغييـر        2 تا   1راي تسهيل در خشك شدن گچ هر        ب  5
 . وضعيت مي دهد

      

 براي تغيير وضـعيت دادن فقـط از          براي جلوگيري از بدشكلي گچ ،       6
 . كف دست استفاده مي كند

      

هاي گچ را از نظر وجـود بريـدگي هـاي             پس از خشك شدن گچ لبه       7
 .نترل مي كندتواند پوست را تحريك كند ك نامناسب كه مي

      

هــايي از ويبريــل را بريــده و روي  بــراي محافظــت پوســت قــسمت  8
  . هاي آزاد گچ استفاده مي كند لبه

      

        . هاي ضد آب استفاده مي كند  در اطراف پرينه از چسب  9

براي جلوگيري از ايجـاد اخـتالل ناشـي از گـچ روي پوسـت بيمـار از                    10
 .حمام اسفنج استفاده مي كند

      

       سـيانوز يـا وجـود لكـه ،  قـدرت              تورم،پاهاي بيمار را از نظر سردي،  11
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حسي ،  احساس سوزش و پرشـدگي    حركت انگشت شست ،  بي       نبض،
 . مويرگي كنترل مي كند

 2 تا   1هنگامي كه هنوز گچ مرطوب است كفايت جريان خون را هر              12
.  كند  ساعت كنترل مي4 تا 2ساعت ودرهنگام خشك بودن گچ هر 

      

در صورتي كه گچ پس از جراحي استفاده شده است، عاليم حياتي              13
 . بيمار را از نظر وجود خونريزي كنترل مي كند

      

       . نواحي باز بدن را از نظر حساسيت و قرمزي كنترل مي كند  14

اي از گچ كه مي تواند نشان  نسبت به وجود بوي نامطبوع در منطقه  15
 . استي و عفونت باشد آگاه دهنده زخم فشار

      

كن برقي با درجـه خنـك         از مو خشك    براي كاهش احساس خارش ،      16
 . براي دميدن هوا به زير گچ استفاده مي كند

      

خانواده بيمار را تشويق مي كند كه در مراقبـت از كـودك شـركت                 17
 . كنند

      

18  

 خـون   وضعيت گردش . زمان و تاريخ مراقبت از گچ را ذكر مي كند         
در پاهاي بيمار را توضيح مي دهد و بررسي هر نوع خونريزي يـا              

. شرايط گچ و پوسـت را يادداشـت مـي كنـد           . ترشح را ثبت مي كند    
هـاي    يافتـه . هاي پوسـت ارائـه شـده را ذكـر مـي كنـد               تمام مراقبت 

تحمـل بيمـار و خـانواده       . موجود از مثانه و روده را ثبت مي كنـد           
موارد آموزشي به بيمـار و خـانواده        .  نسبت به گچ را ذكر مي كند      

  . را ثبت مي كند
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

                                                          :         شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                             نام عامل انجام كار

  )TCA( پاك سازي مسموميت دارويي ضد افسردگي هاي سه حلقه اي: نوع فعاليت
    :اهداف

  ...)نورتريپتيلين، دزيپرامين، ايمي پيرامين و (  از بدن بيمارTCA پاك سازي داروي -1
   استفاده از آنتي دوت جهت پيشگيري از جذب بيشتر و اثر روي سيستم هاي مختلف بدن-2
   بازتواني-3

  :مورد نيازوسايل 
 – شــاركول –مانيتورينــگ  – NGTube - دســتكش –  پــارچ - قيــف –آب جهــت شــست و شــوي معــده 

 سـرم و وسـايل تزريـق    – گلوله هاي پنبه الكـل  – قيچي – چسب – آنژيوكت - ECG دستگاه–سوربيتول 
   جهت كنترل عاليم حياتيمورد نياز وسايل - سرنگ و لوله هاي آزمايش-وريدي

   بهيار–پرستار  –پزشك : عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        .دست هاي خود را مي شويد  1
        .دستكش مي پوشد  2

در صورتي كه بيمار با ايست قلبي و تنفـسي مراجعـه كـرده اسـت        3
  . را انجام مي دهدABCDاقدامات اورژانسي 

      

در صورتي كه بيمار قادر به صحبت كردن است از او شـرح حـال                 4
 .مي گيرد

      

نيـاز را  او اطالعـات مـورد      اگر بيمار هوشـيار نيـست از همراهـان            5
 .پرسد مي

      

        .عاليم حياتي و واكنش مردمك ها راكنترل مي كند  6
        . مي گيردECGبر اساس دستور پزشك   7
        . تعبيه مي كندNGTubeبا توجه به دستور پزشك   8
       .مي دهدمعده را با آب ساده شست و شو   9

ــا دســتور پزشــك شــاركول و ســوربيتول و    10 ــاواژ MOMب   را گ
  .كند مي

      

        .از بيمار خط وريدي مي گيرد  11

 آنــزيم هــاي كبــدي،  ،CBCبــا دســتور پزشــك بــراي آزمايــشات    12
 .كند سرمي داروها، نمونه خون ارسال مي و سطح ABGبيوشيمي، 
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        .بر اساس دستور پزشك به بيمار سرم تزريق مي كند  13
        .بيمار را مانيتورينگ مي كند  14

 و  meq/kg 2-1 ي بيمـار بـي كربنـات بـا دوز  بولـوس            با دستور پزشـك بـرا       15
 . تجويز مي كندmeq/lit 100-50سپس انفوزيون 

      

  و ايجاد تشنج بيمار را از نظر تشنج مـورد مراقبـت   CNSبه علت تأثير بر       16
  .قرارمي دهد

      

       .دست ها را مي شويد  17

ام شده دستور بستري بيمار را جهـت        با توجه به تمام اقدامات انج       18
 .بررسي عملكرد كبدي اخذ مي كند

      

اقدامات انجام شده، عاليم حياتي، وضعيت باليني، واكنش بيمار بـه             19
  .درمان و داروهاي مصرفي را ثبت مي كند
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 :                                                                  تاريخ:                             نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                             عامل انجام كارنام 

لورازپام، الپـرازوالم، فلورازپـام، ديازپـام،       ( پاك سازي مسموميت دارويي بنزوديازپين ها       : نوع فعاليت 
 ...)كلونازپام و 

    :اهداف
  زپين ها از بدن بيمار سم زدايي گروه بنزوديا-1
  CNS  كاهش اثر اين دسته داروها بر استفاده از آنتي دوت و-2
   بازتواني-3

  : مورد نيازوسايل 
 – N/S سـرم    –شـاركول وسـوربيتول      – NGTube - دسـتكش    - پارچ   – قيف   –آب جهت شست و شوي معده       

 - پـگ اسـتريل    - سـوند فـولي    –يش   سرنگ و لوله هـاي آزمـا       – گلوله هاي پنبه الكل      – قيچي   – چسب   –آنژيوكت  
   جهت كنترل عاليم حياتيمورد نياز وسايل - آب مقطر و بتادين-دستكش استريل
   بهيار -  پرستار-پزشك: عامل انجام كار

  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        .هاي خود را مي شويد دست  1
        .دستكش مي پوشد  2

ي و تنفـسي مراجعـه كـرده اسـت     در صورتي كه بيمار با ايست قلب   3
 . را انجام مي دهدABCDاقدامات اورژانسي 

      

 از او شـرح حـال        بيمار قادر به صحبت كردن است      در صورتي كه    4
 .مي گيرد

      

اگر بيمار خواب آلوده اسـت از همراهـان او اطالعـات مـورد نيـاز                  5
 .راكسب مي كند

      

        .عاليم حياتي بيمار را كنترل مي كند  6
       . را تعبيه مي كندNGTبا دستور پزشك   7
        .معده را با آب ساده شست و شو مي دهد  8
       .با دستور پزشك شاركول و سوربيتول را گاواژمي كند  9
        .از بيمار يك خط وريدي مي گيرد  10
        .كند ميگيري  را اندازهسطح سرمي داروها   11

 ميلـي گـرم در      1/0ا دوز   در صورت اغماي عميـق از فلومازنيـل بـ           12
 ).طبق تجويز پزشك ( دقيقه استفاده مي كند 
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        .دهد ميبه ميزان تجويز شده انجام را اكسيژن درماني   13
       .با دستور پزشك سوند فولي تعبيه مي كند  14

 و الكتروليت  نمونه CBCبر اساس دستور پزشك براي آزمايشات   15
 .خون ارسال مي كند

      

       .ها را مي شويد از اتمام كار دستپس   16

17  
 انجام اقدامات فوق، بيمار جهت بررسـي بيـشتر حـداقل            بهبا توجه   

 ساعت بستري شود و در صـورت نداشـتن اخـتالل            6به مدت   بايد  
 .هوشياري و دپرسيون تنفسي مرخص شود

      

اقدامات انجام شده، عاليم حياتي، وضعيت باليني، واكنش بيمار بـه             18
  .ن و داروهاي مصرفي را ثبت مي كنددرما
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                            شيفت:                                                    نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                             نام عامل انجام كار

 )ديلتيازم، نيفديپين، وراپاميل( سموميت دارويي كلسيم بلوكرها پاك سازي م: نوع فعاليت

    :اهداف
   پاك سازي مسموميت دارويي از بدن بيمار-1
   تدابير درماني انجام شده جهت كاهش عوارض حاصله از مسموميت دارويي-2
   بازتواني-3

  : مورد نيازوسايل 
 – شـاركول    – ECG –مانيتورينـگ    – NGT - دسـتكش    – پـارچ    – قيـف    –آب جهت شست و شوي معده       

مـورد   وسايل - سرنگ ولوله هاي آزمايش– گلوله هاي پنبه الكل– قيچي – چسب – آنژيوكت - N/Sسرم 
   جهت كنترل عاليم حياتينياز

   بهيار– پرستار –پزشك : عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        .دست هاي خود را مي شويد  1
       .ش مي پوشددستك  2
در صورتي كه بيمار با ايست قلبـي، تنفـسي مراجعـه كـرده اسـت                  3

  . را انجام مي دهدABCDاقدامات اورژانسي 
      

در صورتي كه بيمار قادر به ارتباط برقرار كردن است از او شرح               4
 .حال مي گيرد

      

       .رسداگر بيمار هوشيار نمي باشد از همراهان اطالعات مورد نياز را مي پ  5
        . را تعبيه مي كندNGTبا دستور پزشك  6
       .عاليم حياتي را كنترل مي كند  7
       .معده را شست و شو مي دهد  8
       .طبق دستور پزشك شاركول و سوربيتول  را گاواژ مي كند  9
       .از بيمار رگ مي گيرد  10
        . و الكتروليت  نمونه خون ارسال مي كندCBCبراي آزمايشات   11
         ). N/Sسرم ( در صورت هيپوتانسيون اقدامات درماني را انجام مي دهد   12
       .طبق دستور پزشك از بيمار نوار قلب مي گيرد  13
       .بيماررا مانيتورينگ مي كند  14
 سـاعت  24با توجه به اقدامات فوق جهت بررسي بيشتر، بيمـار تـا        15

 .تحت نظر باشد
      

شده، عاليم حياتي، وضعيت باليني، واكنش بيمار بـه         اقدامات انجام     16
  .درمان و داروهاي مصرفي را ثبت مي كند
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                                           شيفت:                     نام بخش
  :رزشيابامضاء و مهر نظام پرستاري ا:                                                             نام عامل انجام كار

  ...)ايندرال، تيمولول،آتنولول و(پاك سازي بدن از مسموميت با بتابلوكرها : نوع فعاليت
  : اهداف

  پاك سازي مسموميت دارويي از بدن بيمار -1
   كاهش عوارض حاصله از مسموميت اين داروها بر سيستم هاي مختلف بدن-2
   بازتواني-3

  : مورد نيازوسايل 
دسـتگاه   – سـرم    –ECG  دسـتگاه    – NGT – دسـتكش    –  پـارچ     - قيـف  –آب جهت شست و شوي معده       

 سـرنگ و لولـه هـاي        -هـاي پنبـه الكـل،          گلولـه  – قيچـي    – چـسب    –آنژيوكت  – مانيتورينگ   –الكتروشوك  
   جهت كنترل عاليم حياتيمورد نيازآزمايش،وسايل 
   بهيار– پرستار –پزشك : عامل انجام كار

 حظاتمال  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        .دست هاي خود را مي شويد  1
        .دستكش مي پوشد  2

در صورتي كه بيمار با ايست قلبـي، تنفـسي مراجعـه كـرده اسـت                  3
  . را انجام مي دهدABCDاقدامات اورژانسي 

      

در صورتي كه بيمار قادر به صحبت كردن مـي باشـد از او شـرح                  4
  .حال مي گيرد

      

اهـان او اطالعـات مـورد نيـاز را     همر از اگـر بيمارهوشـيار نيـست     5
  .پرسد مي

      

        .عاليم حياتي را چك مي كند  6
        .از بيمار رگ مي گيرد  7
        . و الكتروليت  نمونه خون ارسال مي كندCBCبراي آزمايشات   8
        . را تعبيه مي كندNGTطبق دستور پزشك  9
        .شست و شوي معده را انجام مي دهد  10
        . پزشك از بيمار نوار قلب مي گيردبا دستور  11
        .با دستور پزشك براي بيمار اكسيژن تجويز شده شروع مي كند  12

در صورت هيپوتانسيون از سرم قندي و گلوكاگون طبـق دسـتور              13
  .پزشك استفاده مي كند

      

        .بيمار را مانيتورينگ مي كند  14
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ر جهـت بررسـي هيپوتانـسيون و        با توجه به اقـدامات انجـام شـده فـوق، بيمـا              15
  .دشو ميبراديكاردي بستري 

      

اقدامات انجام شده، عاليم حياتي، وضعيت باليني، واكنش بيمار بـه             16
  .درمان و داروهاي مصرفي را ثبت مي كند

      

        .دست هاي خود را مي شويد  17
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 :                                                                                           تاريخ:    نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                             نام عامل انجام كار

  ...)آتروپين، كلينيديوم سي و( ها رژيكنياك سازي مسموميت دارويي آنتي كول پ:ع فعاليتنو
   :اهداف

   بدن بيمار پاك سازي مسموميت دارويي از-1
   كاهش عوارض حاصله از مسموميت اين داروها بر سيستم هاي مختلف بدن-2
   بازتواني-3

   :مورد نيازوسايل 
 – آنژيوكـت  – مانيتورينـگ  – سـرم  – NGT – دسـتكش  –  پـارچ     - قيف   –آب جهت شست و شوي معده       

ش، شــاركول و هــاي آزمــاي  ســرنگ و لولـه – كيـف آب ســرد  – گلولــه هـاي پنبــه الكــل  – قيچــي –چـسب  
   جهت كنترل عاليم حياتيمورد نيازسوربيتول، وسايل 

   بهيار– پرستار – پزشك :عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        .هاي خود را مي شويد دست  1
        .دستكش مي پوشد  2

در صورتي كه بيمار با ايست قلبـي، تنفـسي مراجعـه كـرده اسـت                  3
  . را انجام مي دهدABCDانسي اقدامات اورژ

      

در صورتي كه بيمار قادر به صحبت كردن مـي باشـد از او شـرح                  4
  .حال مي گيرد

      

 از همراهان او اطالعات مورد نياز را مـي          شيار نيست اگر بيمار هو    5
  .پرسد

      

        .عاليم حياتي بيمار را كنترل مي كند  6
        .از بيمار رگ مي گيرد  7

، CBCزشك براي انجام آزمايش سطح سرمي داروهـا،         با دستور پ    8
  .  نمونه خون مي گيردABGالكتروليت ها،منيزيوم، فسفر و 

      

        .از بيمار نوار قلب مي گيرد  9
        . را تعبيه مي كندNGTبا دستور پزشك   10

 از مـصرف    12 -24شست و شوي معده را حتـي پـس از گذشـت               11
  .دارو انجام مي دهد

      

      صورتي كه بيمار هيپرترم مي باشد از كيف آب سرد و پاشويه            در    12
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  .جهت كاهش درجه حرارت استفاده مي كند

13  
آنتي دوت اختصاصي فيزوستيگمين است كـه در حـال حاضـر در             

ولـي از نئوسـتيگمين در صـورت بـروز          . ايران موجود نمـي باشـد     
  .عوارض آنتي كولينرژيكي طبق تجويز پزشك استفاده مي كند

      

 سـاعت   12-24 بيمـار بـراي      ،با توجه به كليه اقدامات انجـام شـده          14
  .تحت نظربوده و بستري شود

      

اقدامات انجام شده، عاليم حياتي، وضعيت باليني، واكنش بيمار بـه             15
  .درمان و داروهاي مصرفي را ثبت مي كند
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 :                                                                                              تاريخ: نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

  :                                                                 شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                             نام عامل انجام كار

كلرپرمازين، هالوپريـدول، پرومتـازين،     (  پاك سازي مسموميت دارويي آنتي سايكوتيك ها         :نوع فعاليت 
  )تيوريدازين 

  : اهداف
   سازي مسموميت دارويي از بدن بيمار پاك-1
   جلوگيري از عوارض اكستراپيراميدال مثل بي قراري شديد-2

  :مورد نيازوسايل 
ــده    ــوي مع ــست و ش ــت ش ــف –آب جه ــارچ - قي ــتكش –  پ ــتگاه– NGT – دس ــرم – ECG  دس  – س

سـايل جهـت   و سرنگ و لوله هاي آزمـايش،    -هاي پنبه الكل    گلوله – قيچي   – چسب   – آنژيوكت   –مانيتورينگ
  كنترل عاليم حياتي

   بهيار – پرستار – پزشك :عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        .هاي خود را مي شويد دست  1
        .دستكش مي پوشد  2

در صورتي كه بيمار با ايست قلبـي، تنفـسي مراجعـه كـرده اسـت                  3
  . را انجام مي دهدABCDاقدامات اورژانسي 

      

در صورتي كه بيمار قادر به صحبت كردن مـي باشـد از او شـرح                  4
  .مي گيرد

      

اگر بيمار هوشيار نمي باشد از همراهان او اطالعات مورد نيـاز را               5
  .مي پرسد

      

        .عاليم حياتي بيمار را كنترل مي كند  6
        .را تعبيه مي كند NGTبا دستور پزشك  7
        .الواژ معده را انجام مي دهد  8
        .مانيتورينگ قلبي را انجام مي دهد  9
        .از بيمار يك رگ مي گيرد  10

 ABG ،CBCdiffبا دستور پزشك از بيمار براي انجام آزمـايش     11
  .ها نمونه خون مي گيرد و الكتروليت

      

در صورت اختالل هوشياري با تجويز پزشك از نالوكسان بـه عنـوان               12
  .مي كندتست تشخيصي درماني استفاده 
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در صورت هيپوتانسيون پاهاي بيمار را باالتر از سطح بـدن قـرار               13
  .مي دهد

      

، از مــايع 10 بعــد از انجـام اقــدام شـماره   در صـورت عــدم بهبـود    14
  .درماني استفاده مي كند

      

در صورت هيپوترمي از كيف آب گرم و در صـورت هـايپرترمي از كيـف                  15
  .آب سرد استفاده مي كند

      

        .دستان خود را مي شويد  16

17  
با توجه به اقـدامات انجـام شـده ، بـه علـت عـوارض طـوالني اثـر                    

 هفته، نياز به بستري شدن و تحت نظر بودن          2داروها بعد از حتي     
  .بيمار وجود دارد

      

اقدامات انجام شده، عاليم حياتي، وضعيت باليني، واكنش بيمار بـه             18
  .ا ثبت مي كنددرمان و داروهاي مصرفي ر
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                       شيفت:                                                                         نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                             نام عامل انجام كار

  پاك سازي مسموميت ليتيوم: نوع فعاليت
  : اهداف

   پاك سازي بدن بيمار از دوز باالي ليتيوم-1
   جلوگيري از عوارض برگشت ناپذير كليوي-2
   بازتواني-3

  :مورد نيازوسايل 
 -  امكانـات ديـاليز  – ايپكـا - ECG – NGT – دسـتكش –  پـارچ  - قيـف  –آب جهت شست و شوي معـده        

 سرنگ -ايل و تجهيزات دياليزوس– گلوله هاي پنبه الكل –  قيچي - چسب– آنژيوكت – N/S–مانيتورينگ 
  و لوله هاي آزمايش،وسايل جهت كنترل عاليم حياتي

   بهيار– پرستار – پزشك :عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        .دست هاي خود را مي شويد  1
        .دستكش مي پوشد  2
 در صورتي كه بيمار با ايست قلبـي، تنفـسي مراجعـه كـرده اسـت                 3

  . را انجام مي دهدABCDاقدامات اورژانسي 
      

        .در صورتي كه بيمار هوشيار است از او شرح حال مي گيرد  4
در صورتي كه بيمار هوشيار نمي باشد از همراهان بيمار اطالعات             5

  .مورد نياز را كسب مي كند
      

        .عاليم حياتي را كنترل مي كند  6
        .كندمي  تعبيه NGTبا دستور پزشك   7
        .انجام مي دهد الواژ معده را بعد از گاواژ ايپكا  8
        .از بيمار يك رگ مي گيرد  9
،الكتروليت ها CBC با دستور پزشك از بيمار براي انجام آزمايش  10

  .وسطح سرمي ليتيوم نمونه خون مي گيرد
      

دراتاســيون ي ده جهــت اصــالح N/Sبــا دســتور پزشــك از ســرم   11
  .كنداستفاده مي 

      

        . پذيرش مي گيردICUاز  در صورت دستور پزشك براي بيمار  12
در صورت نارسايي كليوي در صـورت دسـتور پزشـك بيمـار را                13

  .دياليز مي كند
      

 سرد درجه حـرارت را      در صورت هيپرترمي با پاشويه و كيف آب         14
  .پايين مي آورد

      

        .دست ها را بعد از اتمام كار مي شويد  15
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

                                          :                         شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                             نام عامل انجام كار

  پاك سازي استامينوفن: نوع فعاليت
  :اهداف

  فن پاك سازي بدن از مقادير سمي استامينو-1
   به حداقل رساندن عارضه كبدي-2
   كاهش مرگ و مير-3
   بازتواني-4

   :مورد نيازوسايل 
 -شـاركول و سـوربيتول    – سـرم    – NGT – دسـتكش    –  پـارچ     - قيـف    –آب جهت شست و شـوي معـده         

 سـرنگ و لولـه      - داروهـاي اختـصاصي    – گلوله هاي پنبه الكل      – قيچي – چسب   – آنژيوكت   ––مانيتورينگ  
  سايل جهت كنترل عاليم حياتيهاي آزمايش،و
   بهيار– پرستار – پزشك :عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

        .دست هاي خود را مي شويد  1
        .دستكش مي پوشد  2

در صورتي كه بيمار با ايست قلبـي، تنفـسي مراجعـه كـرده اسـت                  3
  .  را انجام مي دهدABCDاقدامات اورژانسي 

      

        .با بيمار در صورت هوشيار بودن صحبت مي كند  4

در رابطه با عوارض و سميت دارويـي اطالعـات مـورد نيـاز را در                5
  .اختيار همراهان مي گذارد

      

        .عاليم حياتي را كنترل مي كند  6
        . را تعبيه مي كندNGTبا دستور پزشك   7
        .شست و شوي معده را هر چه سريع تر آغاز مي كند  8
        .خط وريدي را برقرار مي كند  9

 و  PT ، الكتروليـت، تـست هـاي كبـدي و            CBCبا دستور پزشـك       10
PTTرا كنترل مي كند .  

      

هر چه سريع تـر از آنتـي دوت اسـتامينوفن، ان اسـتيل سيـستئين                  11
)NAC (طبق تجويز پزشك استفاده مي كند.  
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        .دست ها را مي شويد  12

13  
ز انجام اقدامات فوق بايد جهت دريافت دوز نگه دارنـده           بيمار بعد ا  

NAC  همچنين از نظركبدي و ميزان آسـيب رسـيده         .  بستري شود
  .به كبد مورد ارزيابي قرار گيرد

      

اقدامات انجام شده، عاليم حياتي، وضعيت باليني، واكنش بيمار بـه             14
  .درمان و داروهاي مصرفي را ثبت مي كند
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

                                                   :                شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                             نام عامل انجام كار

   پاك سازي ارگانوفسفره و كاربامات از بدن بيمار:نوع فعاليت
  : اهداف

  پاك سازي بدن مسموم از ارگانوفسفره و كاربامات -1
   جلوگيري ازجذب مواد سمي-2
   بازتواني-3

  :مورد نيازوسايل 
 –سـرم – NGT – دستكش   –  پارچ    - قيف   –آب جهت شست و شوي معده و پاك كردن سم از سطح بدن              

 - صـابون –ل  سـوربيتو – شـاركول   – گلوله هـاي پنبـه الكـل         – قيچي   – چسب   – آنژيوكت   ––مانيتورينگ  
 - دستكش استريل  - سوند فولي و پگ استريل     -هاي آزمايش،وسايل جهت كنترل عاليم حياتي      سرنگ و لوله  

   آب مقطر-بتادين
   بهيار– پرستار – پزشك :عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

        .دست هاي خود را مي شويد  1
        .دستكش مي پوشد  2

  در صورتي كه بيمار با ايست قلبي، تنفـسي مراجعـه كـرده اسـت            3
  . را انجام مي دهدABCDاقدامات اورژانسي 

      

        .در صورتي كه بيمار هوشيار است از او شرح حال مي گيرد  4
        .در صورت هوشيار نبودن بيمار از همراهان كسب اطالع مي كند  5
        .د در مي آوروده به سم را از تن بيمارلباس هاي آل  6
        .عاليم حياتي را كنترل مي كند  7
        . را فيكس مي كندNGTبه دستور پزشك   8
        .الواژ معده را شروع مي كند  9

تول اسـتفاده و گـاواژ   طبق دسـتور پزشـك از شـاركول و سـوربي        10
  .كند مي

      

        .خط وريدي را برقرار مي كند  11

طبـق  ) سوگونين كپاراليدوكسيم و تو( از آنتي دوت اورگانوفسفره    12
  .تجويز پزشك استفاده مي كند
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ــه در     13 ــي دوت اولي ــوان آنت ــه عن ــروپين ب ــا دســتور پزشــك از آت ب
  .مسموميت خفيف استفاده مي كند

      

14  
در صورت آغشته بودن بدن با سم، بدن بيمار را با آب و صـابون       

پوسـت  شست و شو مي دهد تا مانع جـذب مـواد سـمي از طريـق                 
  .شود

      

15  
، الكتروليت،  CBCبر اساس دستور پزشك جهت انجام آزمايشات        

PT  وPTT              بررسي سـطح كـولين اسـتراز پالسـما، نمونـه خـون، 
  .همچنين نمونه ادرار مي گيرد.گرفته وبه آزمايشگاه ارسال مي كند

      

        .به دستور پزشك سوند فولي را تعبيه مي كند  16
       .آورد بيمار مانيتورينگ قلبي به عمل ميين از به علت دريافت آتروپ  17

با انجام تمام اقدامات فوق بيمـار بايـد جهـت بررسـي و انفوزيـون          18
  . آنتي دوت ها در بخش بستري شود

      

اقدامات انجام شده، عاليم حياتي، وضعيت باليني، واكنش بيمار بـه             19
  .درمان و داروهاي مصرفي را ثبت مي كند
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

                                                 :                  شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                             نام عامل انجام كار

  پاك سازي مواد مخدر: نوع فعاليت
  : اهداف

  خدر پاك سازي بدن بيمار از مواد م-1
   پيش گيري از جذب دارو-2
 )With Drawal( جلوگيري از ايجاد عوارض محروميت -3

  :مورد نيازوسايل 
 – دستكش   – پارچ   – داروي اختصاصي  – شاركول و سوربيتول     – NGT –آب جهت شست و شوي معده       

ل جهت   سرنگ و لوله هاي آزمايش،وساي     - گلوله هاي پنبه الكل    – قيچي   – چسب   – آنژيوكت   – سرم   –قيف  
  كنترل عاليم حياتي

   بهيار - پرستار –پزشك : عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        .دست هاي خود را مي شويد  1
        .دستكش مي پوشد  2

 تنفـسي مراجعـه كـرده اسـت          در صورتي كه بيمار با ايست قلبـي،         3
  . را انجام مي دهدABCDاقدامات اورژانسي 

      

        .ر صورتي كه بيمار هوشيار است از او شرح حال مي گيردد  4

در صورتي كه بيمار هوشيار نمي باشـد از همراهـان او اطالعـات                5
  .مورد نياز را كسب  مي كند

      

        .عاليم حياتي را كنترل مي كند  6
        . را تعبيه مي كندNGTبه دستور پزشك   7
        .معده را شست و شو مي دهد  8

 گـاواژ  g/kg 2-1 تجويز پزشك شاركول و سـوربيتول را تـا  طبق   9
  .مي كند

      

        . را برقرار مي كندخط وريدي  10

ارسـال  را   ABG، الكتروليت و    CBCبه دستور پزشك آزمايشات       11
 .مي كند

      

        .به بيمار سرم وصل مي كند  12
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        .با انجام تست نالوكسان به تشخيص قطعي مي رسد  13

طبق دستور پزشك استفاده    ) نالوكسان  ( ي دوت اختصاصي    از آنت   14
  .مي كند

      

15  
در مسموميت با اوپيوم ها هيپوگليسمي و هيپوكسي بايد با تجويز           
گلوكز و دادن اكـسيژن طبـق تجـويز پزشـك، اصـالح شـود تـا از                  

  .عوارض بعدي آن جلوگيري شود

      

بـراي   را طبـق نظـر پزشـك      با مثبت شدن تـست نالوكـسان بيمـار            16
  .كند ميانفوزيون و بررسي بيشتر بستري 

      

اقدامات انجام شده، عاليم حياتي، وضعيت باليني، واكنش بيمار بـه             17
  .درمان و داروهاي مصرفي را ثبت مي كند
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                                                       :       تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                                                          :   نام عامل انجام كار

  )گزيلن و مشتقات نفت خام  تولوئن، (  پاك سازي مسموميت هيدروكربن ها:نوع فعاليت
  :اهداف

   پاك سازي مسموميت هيدروكربن ها از بدن بيمار-1
  و سيستم اعصاب مركزي  جلوگيري از عوارض گوارشي، تنفسي-2
   بازتواني-3

  :مورد نيازوسايل 
ــگ – ســرم ــه الكــل – قيچــي – چــسب – آنژيوكــت –– مانيتورين ــه هــاي پنب ــاي  – گلول ــه ه ســرنگ و لول

 جهـت   مـورد نيـاز    داروهاي   - دستكش استريل  - سوند اكسيژن    -آزمايش،وسايل جهت كنترل عاليم حياتي    
  پيشگيري از استفراغ

   بهيار– پرستار –پزشك : عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        .دستانش را مي شويد  1
        .دستكش مي پوشد  2

 تنفـسي مراجعـه كـرده اسـت          در صورتي كه بيمار با ايست قلبـي،         3
  .  را انجام مي دهدABCDاقدامات اورژانسي 

      

ح در صورتي كه بيمار قادر به صحبت كردن مـي باشـد از او شـر                 4
  .حال مي گيرد

      

اگر بيمار هوشـيار نيـست از همراهـان او اطالعـات مـورد نيـاز را                  5
  .كسب مي كند

      

        .عاليم حياتي بيمار را كنترل مي كند  6
        .براي بيمار اكسيژن تجويز شده را وصل مي كند  7
        .از بيمار رگ مي گيرد  8

9  
 نمونـه خـون      از بيمـار   CBCجهت انجام آزمايـشات الكتروليتـي و      

گيرد، براي بررسي پروتئين اوري، نمونه ادرار و براي بررسي           مي
 . خون در مدفوع نمونه مدفوع ارسال مي كند

      

        .به بيمار سرم وصل مي كند  10
        .درصورت احتمال آسپيراسيون از بيمار عكس ريه مي گيرد  11
      نظــر جهــت پيــشگيري از اســتفراغ طبــق راتزريــق داروي پالزيــل  12
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  .كند تزريق ميپزشك 

بعد از انجام اقدامات فوق در صورتي كه بيمار درفاز آسپيراسيون            13
  .تنفسي قرار نگرفته باشد مي تواند مرخص شود

      

اقدامات انجام شده، عاليم حياتي، وضعيت باليني، واكنش بيمار بـه             14
  .درمان و داروهاي مصرفي را ثبت مي كند
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

                                                  :                 شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                             نام عامل انجام كار

   پاك سازي منواكسيد كربن:نوع فعاليت
  : اهداف

  يد كربن ازخون بيمار  پاك سازي مسموميت منواكس-1
   رساندن اكسيژن جهت جلوگيري از هيپوكسي -2
   جلوگيري از عوارض ناشي از هيپوكسي -3
   بازتواني-4

  :مورد نيازوسايل 
 – قيچـي  – چـسب  – آنژيوكـت  – سـرم  - مانيتورينـگ  – دارو– سوند نازال يا ماسك اكـسيژن   – اكسيژن  

  ،وسايل جهت كنترل عاليم حياتيسرنگ و لوله هاي آزمايش–گلوله هاي پنبه الكل
   بهيار– پرستار – پزشك :عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

        .دستان خود را مي شويد  1
در صورتي كه بيمار با ايست قلبي و تنفـسي مراجعـه كـرده اسـت        2

  . را انجام مي دهدABCDاقدامات اورژانسي 
      

در به صحبت كردن است از او شـرح حـال           در صورتي كه بيمار قا      3
  .مي گيرد

      

        .اگر بيمار هوشيار نيست از همراهان اطالعات مورد نياز را كسب مي كند  4
        .بيمار را در معرض هواي آزاد قرار مي دهد  5
 بـا   %100(  با درصد باال استفاده مي كند        O2در صورت تجويز از       6

  ).ماسك 
      

        . را كنترل مي كندعاليم حياتي بيمار  7
        . را برقرار مي كندخط وريدي  8
به دستور پزشك سطح سرمي كربوكسي هموگلـوبين، الكتروليـت            9

،CBCو  ABGرا بررسي مي كند .  
      

        .به بيمار سرم وصل مي كند  10
در صورت بهبـود يـافتن حـال عمـومي و در صـورتي كـه ميـزان                    11

  . باشد بيمار مرخص مي شود% 25كربوكسي هموگلوبين كمتر از 
      

 و  Icuبا دسـتور پزشـك در صـورت بـد حـال بـودن بيمار،تخـت                   12
  . بستري مي كندIcuوسايل مربوط را آماده مي كند و بيمار را در 

      

اقدامات انجام شده، عاليم حياتي، وضعيت باليني، واكنش بيمار بـه             13
  .درمان و داروهاي مصرفي را ثبت مي كند
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 :                                                             تاريخ:                                  ركز آموزشي درماني يا بيمارستاننام م

                                  :                                 شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                             نام عامل انجام كار

   پاك سازي مسموميت سيانيدي:نوع فعاليت
  : اهداف

                                 پاك سازي سيانيد از فرد مسموم         -1
  كاهش عوارض حاصله از مسموميت اين داروها بر سيستم هاي مختلف بدن-2
   بازتواني-3

  :مورد نيازوسايل 
 – آنژيوكـت    - شـير يـا آب سـاده       – مانيتورينـگ    - قيف –  پارچ    – NGT – ماسك يا سونداكسيژن     –سرم  

 -ي آزمايش،وسـايل جهـت كنتـرل عاليـم حيـاتي      سرنگ و لولـه هـا  – گلوله هاي پنبه الكل    – قيچي   –چسب  
  داروهاي اختصاصي -دستكش استريل

   بهيار– پرستار – پزشك :عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        .دستان خود را مي شويد  1

        .دستكش مي پوشد  2

امات  تنفسي مراجعه كرده است اقد در صورتي كه بيمار با ايست قلبي،  3
  . را انجام مي دهدABCDاورژانسي 

      

        .از بيمار يا همراهان شرح حال مي گيرد  4

از تنفس دهان به دهان خودداري مي كند كه سبب مسمويت فرد   5
  .شود كمك كننده مي

      

 تعبيه NGTدر صورتي كه سيانيد به صورت خوراكي مصرف شده   6
  .كند مي

      

        .شير يا آب ساده انجام مي دهدالواژ و شستشوي معده را با   7

8  O2 100 % كند مي دقيقه برقرار 10 تا 5 با تجويز پزشك به مدت.        

       .عاليم حياتي بيمار را كنترل مي كند  9

10  ABG طبق دستور پزشك (  براي بيمار انجام مي دهد.(        

        . را برقرار مي كندخط وريدي   11

  وCBCجهت آزمايشات الكتروليت ،به دستور پزشك نمونه خون   12
ABGارسال مي كند .  
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        .سرم به بيمار وصل مي كند  13

        .از آنتي دوت نيتريت سديم به دستور پزشك استفاده مي كند  14

15  
با توجه به انجام اقدامات فوق، بيمار براي بررسي و تحت نظر 

ن در صورت بد حال بود. شود ميبستري با دستور پزشك بودن 
  ).طبق دستور پزشك (  منتقل مي كند Icuبيمار را به بخش 

      

اقدامات انجام شده، عاليم حياتي، وضعيت باليني، واكنش بيمار به   16
  .درمان و داروهاي مصرفي را ثبت مي كند
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 :                                                               تاريخ:                                نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                             ل انجام كارنام عام

   )…متانول، اتانول و ( پاك سازي الكل : نوع فعاليت
  : اهداف

   پاك سازي الكل از بدن مسموم-1
   پيشگيري از اسيدوز متابوليك-2
  پيشگيري از عوارض بينايي-3
  زتواني با-3

  :مورد نيازوسايل 
 -امكانـات ديـاليز   – اتـانول    – بي كربنـات     – NGT – دستكش   – پارچ   – قيف   –آب ولرم حاوي بي كربنات      

 – گلوله هاي پنبه الكل– قيچي – چسب –آنژيوكت - مانيتورينگ – NGT – ماسك يا سونداكسيژن –سرم 
  داروهاي اختصاصي -تكش استريل دس-سرنگ و لوله هاي آزمايش،وسايل جهت كنترل عاليم حياتي 

   بهيار - پرستار –پزشك : عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        .دستان خود را مي شويد  1
        .دستكش مي پوشد  2

در صورتي كه بيمار با ايست قلبـي، تنفـسي مراجعـه كـرده اسـت                  3
  . را انجام مي دهدABCDاقدامات اورژانسي 

      

در صورتي كه بيمار قادر به صحبت كردن مـي باشـد از او شـرح                  4
  .حال مي گيرد

      

اگر بيمارهوشيار نمي باشد از همراهان او اطالعات مـورد نيـاز را               5
  .كسب مي كند

      

        .مي كند تعبيه NGTبه دستور پزشك   6

 را طبـق    الواژ بـا آب ولـرم و بـي كربنـات           قليـايي    pHجهت حفـظ      7
  .دهد نجام ميدستور پزشك ا

      

        .عاليم حياتي بيمار را كنترل مي كند  8
       . برقرارمي كندخط وريدي  9

  وCBCبه دستور پزشك نمونه خون جهت آزمايشات الكتروليت ،  10
ABG سطح سرمي متانول و HBsAgرا ارسال مي كند.  
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        .طبق دستور پزشك سرم به بيمار تزريق مي كند  11
        .ز گلوكز به بيمار تزريق مي كنددر صورت تجوي  12
        .طبق دستور پزشك به بيمار اكسيژن مي دهد  13

        .تجويز اتانول به عنوان آنتي دوت با دستور پزشك شروع شود  14

        .بعد از اتمام كار دست هاي خود را مي شويد  15

        .شودمي  دياليز انجام ،در صورت دستور پزشك  16

 انجام اقدامات فوق براي بررسي بيشتر و دريافت         هببيمار با توجه      17
  .شود ميدوز آنتي دوت، بستري 

      

اقدامات انجام شده، عاليم حياتي، وضعيت باليني، واكنش بيمار بـه             18
  .درمان و داروهاي مصرفي را ثبت مي كند
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 :                                                                               تاريخ:                نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                             نام عامل انجام كار

   پاك سازي مواد شوينده و سفيد كننده:نوع فعاليت
  : اهداف

   پاك سازي مواد شوينده و سفيد كننده از فرد مسموم-1
  وستي و گوارشي  جلوگيري از عوارض تنفسي، پ-2
   بازتواني-3

   :مورد نيازوسايل 
  - داروي ضـد تهـوع     – شـير جهـت رقيـق كـردن ترشـحات            –آب جهت شست و شوي مخـاط مثـل چـشم            

وسايل جهـت كنتـرل عاليـم    -سرنگ و لوله هاي آزمايش– گلوله هاي پنبه الكل– قيچي – چسب   –آنژيوكت  
   دستكش -حياتي 

  هيار  ب- پرستار –پزشك : عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        .دست هاي خود را مي شويد  1
        .دستكش مي پوشد  2
در صورتي كه بيمار با ايست قلبـي، تنفـسي مراجعـه كـرده اسـت                  3

  . را انجام مي دهدABCDاقدامات اورژانسي 
      

ر از آن جايي كه اغلب اين افراد را كودكان تشكيل مي دهند از مـاد                4
  .اين اطفال اطالعات مورد نياز را كسب مي كند

      

از ايجــاد اســتفراغ بــا اســتفاده از داروي ضــد تهــوع جلــوگيري بــه عمــل    5
  .آورد مي

      

        .عاليم حياتي را كنترل مي كند  6
        . را برقرارمي كندخط وريدي  7
       . را ارسال مي كندCBCآزمايشات الكتروليت و  8
        . مي كندبه بيمار سرم وصل  9
        .در صورت احتمال آسپيراسيون عكس ريه مي گيرد  10
        .با مصرف شير، مواد شوينده و سفيد كننده معده را رقيق مي كند  11
در صورت تماس اين مواد بـا چـشم  بـا آب فـراوان چـشم هـا را                      12

  .شست و شو مي دهد
      

 در صورت آسيب مجراي گوارشـي جهـت بررسـي بيـشتر بيمـار                13
  .شود ميبستري 

      

اقدامات انجام شده، عاليم حياتي، وضعيت باليني، واكنش بيمار بـه             14
  .درمان و داروهاي مصرفي را ثبت مي كند
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      :                                                        تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب         :                                                    نام عامل انجام كار
  عوامــل اســتافيلوكوكي،(  پــاك ســازي بــدن از عامــل ايجــاد كننــده مــسموميت غــذايي  :نــوع فعاليــت

  ) سالمونال  كلرا، اشرشياكولي،
  : اهداف

   پاك سازي عامل ايجاد كننده مسموميت از بدن بيمار-1
  ف نمودن عامل ايجاد كننده مسموميت استفاده از داروهاي مورد احتياج جهت برطر-2
   بازگرداندن سالمتي بيمار و بهبود وي-3

  :مورد نيازوسايل 
 – دسـتكش    – فشار سـنج و گوشـي        –) بررسي تب   (  دماسنج جهت كنترل درجه حرارت بيمار         -آنژيوكت  

  ظـرف مخـصوص    –)  و الكتروليت    CBC(  لوله آزمايش، سرنگ جهت ارسال احتمالي نمونه خون          –سرم  
 هيوسـين و  متوكلوپراميد،( اساس دستور پزشك  داروهاي مورد نياز بر – ) S/C يا  S/E(آزمايش مدفوع   

… (   
  پرستار: عامل انجام كار

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        .دستانش را مي شويد  1
        .دستكش مي پوشد  2
        .روش كار را براي بيمار توضيح مي دهد  3
        .اتي بيمار را كنترل مي كندعاليم حي  4
در صورت وجود تب، كاهش فشار خـون و نـبض تنـد بـه پزشـك                   5

  .اطالع مي دهد
      

        .  مي گيردخط وريدياز بيمار يك   6
        .با توجه به دستور پزشك از بيمار نمونه ي خون مي گيرد  7
        .بر اساس دستور پزشك سرم به بيمار تزريق مي كند  8
را در اختيار بيمار يا همراهـان    ) S/C و   S/E( نه مدفوع   ظرف نمو   9

  .قرار مي دهد و مراحل گرفتن نمونه مدفوع را توضيح مي دهد
      

        .در صورت دستور پزشك از  پالزيل و هيوسين استفاده مي كند  10
پس از اتمام سرم و بررسي جـواب آزمايـشات ، وضـعيت بـاليني                 11

  .بيمار را بررسي مي كند
      

در صورت دستور بستري توسط پزشك بيمار را به بخـش منتقـل              12
  .مي كند

      

اقدامات انجام شده، عاليم حياتي، وضعيت باليني، واكنش بيمار بـه             13
  .درمان و داروهاي مصرفي را ثبت مي كند
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                                                        :      تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان
:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش

  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                                                           :  نام عامل انجام كار
كلـستريديوم  ( پاك سازي بدن از عامل ايجاد كننده مـسموميت غـذايي بـا سـميت عـصبي                  : نوع فعاليت 

 )بوتولينوم يا سم بوتوليسم 
    :اهداف

  دن پاك سازي عامل ايجاد كننده مسموميت از ب-1
  يبازگرداندن سالمتي بيمار و بهبود -2
   بازتواني-3

  :مورد نيازوسايل 
 به علـت ديـسفاژي      NGT – دستكش   – ابزار كنترل عاليم حياتي مانند دماسنج، فشارسنج و گوشي           –آنژيوكت  

 –) S/C و   S/E(   ظرف مخصوص آزمايش مـدفوع     – سرنگ جهت ارسال نمونه خون       - لوله آزمايش    – سرم   –
وسـايل  –) پلـي و االن     (  هيوسين، آنتي دوت بوتوليـسم    ( خصوص و مورد نياز طبق دستور پزشك        داروهاي م 

  احياء قلبي و تنفسي در صورت بروز مشكالت تنفسي ناشي از فلج عصبي 
  پرستار: عامل انجام كار

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
       .ش را مي شويد هاي دست  1
       .دستكش مي پوشد  2
        .عاليم حياتي بيمار را كنترل مي كند  3

در صورت وجود مشكالت تنفسي و كاهش ميزان تنفس به پزشك اطـالع        4
  .مي دهد

      

احيـا   ) (ABCDدر صورت فلج تنفسي و بروز مشكالت تنفسي اقدامات            5
 .را انجام مي دهد

      

        .از بيمار يك خط وريدي مي گيرد  6
       .هاي خون مورد نياز را مي گيردبراساس دستور پزشك نمونه   7
       .سرم را براساس دستور پزشك به بيمار تزريق مي كند  8

را در اختيار بيمار يا همراه وي قـرار          ) S/C و   S/E( ظرف نمونه مدفوع      9
  .مي دهد و روش گرفتن نمونه را توضيح مي دهد

      

داروهـا را    ) …آنتي بوتوليسم، هيوسين و     ( در صورت دستور دارويي       10
 .به بيمار تزريق مي كند

      

       .مراحل بستري بيمار در بخش را با دستور پزشك انجام مي دهد  11
        .بستري مي كند ) ICUعفوني يا ( بيمار را در بخش مورد نظر   12

 توجه به وضعيت باليني جهـت ادامـه         با توجه به اقدامات انجام شده و با         13
 .كند ميزشك در بخش بستري با نظر پبيمار را ي درمان 

      

اقدامات انجام شده، عاليم حياتي، وضعيت باليني، واكنش بيمار به درمان            14
  .و داروهاي مصرفي را ثبت مي كند
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

                                                            :       شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                             نام عامل انجام كار

  CVP مانيتورينگ :نوع فعاليت
   :اهداف

هـاي قلبـي و اعمـال     دش و كفايت برگشت خون وريدي بـه قلـب در نارسـايي    ارزيابي حجم خون در گر  -1
  .جراحي بزرگ

   كمك به پزشك در ارزيابي حجم خون و تجويز دارو و مايعات به بيمار-2
  :وسايل مورد نياز

 -ـ  مايع داخل وريدي و سـت انفوزيـون         CVP خط كش    - با استفاده از مانومتر آبي     CVPدر اندازه گيري    
  ترانسديوسر و تجهيزات آن :  با استفاده از ترانس ديوسرCVP  در اندازه گيري -مانومتر آبي

  پرستار دوره ديده : عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
  : با استفاده از مانومتر آبيCVP  در روش اندازه گيري -

 توضـيح  با بيمار ارتباط برقرار كرده و دليل انجـام كـار را بـه وي           1
  .مي دهد

      

       . بيمار را در وضعيت خوابيده به پشت قرار مي دهد  2
        . از باز بودن سه راهي اطمينان پيدا مي كند  3

در صورت عدم جريان مايع به طور آزادانـه كـاتتر را توسـط يـك                  4
  .سرنگ آسپيره مي كند

      

5  

يم را  هم طراز با محور فلبواستاتيك قلب تنظCVP صفر خط كش 
محـور فلبواسـتاتيك در وضـعيت خوابيـده بـه پـشت بـه          ( مي كند   

اي روي خـط زيـر بغـل ميـاني           موازات چهارمين فضاي بـين دنـده      
  ).باشد  مي

      

ســه راهــي را بــه نحــوي كــه مــايع بــه ســمت بيمــار قطــع شــود     6
 . چرخاند مي

      

 پـر  mm H2 O  25مانومتر را در همين وضعيت تا سطح حداكثر   7
   ).بهتر است لبريز نشود ( مي كند 

      

8  
ســه راهــي را بــه نحــوي كــه مــايع بــه ســمت بيمــار جريــان يابــد 

چرخاند كه در نتيجه سطح مايع داخل مانومتر پايين بيايـد و در    مي
  .نقطه اي ثابت بماند
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 با هر تـنفس     CVPمدت يك دقيقه تأمل مي كند تا سطح مايع داخل             9
  .بيمار باال و پايين بيايد

      

در بـاالترين نقطـه     (  را در انتهاي بـازدم مـي خوانـد           CVPميزان     10
 ).  نوسان مايع داخل مانومتر 

      

سه راهي را به حالت اوليه بر مي گرداند به طوري كه سرم مجـدداً        11
 .به داخل كاتتر جريان يابد

      

 را بـا    CVPدر صورتي كه بيمار دستور دريافت سرم ندارد كاتتر            12
  .نه پر مي كندمايع هپاري

      

 را CVPكليــه مــشاهدات و يافتــه هــاي خــود را بــه ويــژه انــدازه    13
  .يادداشت مي كند

      

  :با استفاده از ترانس ديوسرCVP  در روش اندازه گيري -
       .با بيمار ارتباط برقرار مي كند  1
       .بيمار را در وضعيت خوابيده به پشت قرار مي دهد  2
       . درجه باال مي آورد30ا سر تخت بيمار را ت  3
       . ترانس ديوسر را هم سطح محور فلبو استاتيك قلب قرار مي دهد  4
        . روي مانتيور را در زمان انتهاي بازدم مي خواندCVPميزان   5
       .كليه مشاهدات و يافته هاي خود را ثبت مي كند  6
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 :                                                                                              تاريخ: نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

  :                                                                 شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                             نام عامل انجام كار

   CVP كمك در گذاشتن :نوع فعاليت
   :اهداف

   اندازه گيري فشار وريد مركزي-1
  تجويز سريع مايعات-2

  .يك يا داروهايي كه به عروق محيطي صدمه مي زند انفوزيون مايعات هيپرتون-3
  :وسايل مورد نياز

  ست بخيه ـ دستكش استريل ـ دسـتكش يـك بـار مـصرف ـ      -cvp پنبه الكل ـ  بتادين ـ ست    ـCVPكاتتر 
حس كننده ـ نخ    ماده بي-)جهت كنترل بيمار در حين انجام كار ( ـ مانيتور ) در صورت لزوم ( ترالي احياء 

  سي سي ـ ماسك ـ وسايل شيو ـ گاز استريل    5 سي سي ـ گان استريل ـ سرنگ   10 دو عدد سرنگ بخيه ـ
  تجهيزات تزريق داخل وريدي-CVPآبي و خط كش   مانومتر ـ چسب  ـ

  پرستار دوره ديده: عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

مـي كنـد و مراحـل       در صورت هوشياري با بيمار ارتبـاط برقـرار            1
  .انجام كار را به وي توضيح مي دهد

      

       . محيط امن و خلوتي را براي وي فراهم مي كند  2
       . وسايل مورد نياز را بر بالين بيمار آماده مي كند  3
        .ها را به دقت شسته و ضد عفوني مي كند دست  4
       .محل مورد نظر را شيو مي كند  5
       .  وصل مي كندECGور بيمار را به مانيت  6
       .ست انفوزيون خط وريدي را آماده مي كند  7

ماسك و دسـتكش اسـتريل مـي پوشـد و بـه پزشـك در پوشـيدن                   8
  . دستكش، گان و ماسك كمك مي كند

      

 و ست بخيـه را روي ميـز بـه صـورتي كـه دسترسـي                 CVPست    9
 .پزشك و پرستار به آن راحت باشد باز و آماده مي كند

      

 را بـا شـان پـر فـوره     CVPناحيه ي مورد نظر جهت ورود كـاتتر         10
 . استريل  مي پوشاند) سوراخ دار(

      

       .ً تميز و ضدعفوني مي كند محل مورد نظر را با بتادين كامال  11
       سي سي كـشيده و      5طبق دستور ماده بي حس كننده را با سرنگ  12
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 .در اختيار پزشك قرار مي دهد

13  
 مدت عمل، بيمار را از نظر مشكالت قلبي و بروز آريتمي و           در تمام 

مشكالت تنفسي كنترل مي كند و وضعيت وي را به پزشـك اطـالع              
  .مي دهد

      

در تمام مدت عمل وسايل را طبـق دسـتور پزشـك در اختيـار وي                  14
 .قرار مي دهد

      

15  
چنانچه بيمار حين انجام تكنيك دچـار مـشكلي شـد، طبـق دسـتور               

 را آغــاز CPR كــار را قطــع و طبــق دســتورالعمل  ريعاًپزشــك ســ
 . كند مي

      

16  
پس از اين كه پزشك كاتتر را وارد كرده و آن را به پوسـت بيمـار                 
بخيه زد، روي محل ورود كاتتر را به روش استريل پانـسمان مـي              

  .كند

      

ست انفوزيون وريدي كه از قبل آماده و هواگيري نمـوده اسـت را                17
  . وصل مي كندCVPبه كاتتر 

      

        .بيمار را در وضعيت راحت قرار مي دهد  18
        .وسايل را جمع آوري مي كند و به محل مخصوص انتقال مي دهد  19

  جهـت گـرفتن عكـس        CVPجهت اطمينان از صحت جـاي گـذاري           20
  .كنترل قفسه سينه با راديولوژي هماهنگي مي كند

      

ــاي   21 ــه را پــس از CVP  ســت ه ــه  و بخي  CSRشــست وشــو ب
  .فرستد مي

      

        . بيمار را اندازه گيري مي كندCVPدر صورت دستور، ميزان   22

23  

  :كليه مشاهدات و يافته هاي خود را ثبت مي كند
 تاريخ و زمان انجام پروسيجر و نام پزشكي كه پروسـيجر را انجـام         -الف

  .داده است
   كليه مشاهدات پيش آمده و اقدامات انجام شده-ب
   ميزان آن راCVP در صورت اندازه گيري -ج
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                    شيفت:                                                            نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                             نام عامل انجام كار

   CVP كمك در خارج كردن : نوع فعاليت
   :هدف

   CVPپيشگيري از بروز و پيشرفت عفونت از محل ورود كاتتر 
  :وسايل مورد نياز

  ست پانسمان ـ محلول نرمال سالين ـ تيغ بيستوري  
  پرستار واجد شرايط:عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

جـام پروسـيجر    در صورت امكان با بيمار ارتباط برقرار مي كند و نحوه ان             1
  .را به وي  مي گويد

      

       . خلوت بيمار را فراهم مي كند  2
       .وسايل را آماده و كنار تخت بيمار  مي گذارد  3
        .ديدست هاي خود را مي شو  4

بيمار را به وضعيت خوابيده به پشت با باال آوردن سـر تخـت  بـه                 5
 .  درجه قرار مي دهد30ميزان 

      

       . را  برمي داردپانسمان ناحيه  6
       .ست پانسمان را با تكينك استريل باز مي كند  7

بخيه ها را به آرامي و بـا رعايـت نكـات آسـپتيك خـارج مـي كنـد                      8
 ).پزشك يا پرستار  (

      

        .  را مي بنددCVPمسير ارتباطي مايع وريدي به مسير   9

ر را بـه    هنگامي كه پزشك كاتتر را بيرون كشيد، محل خـروج كـاتت             10
 .روش استريل پانسمان مي كند

      

بيمــار را از نظــر وجــود عاليــم ديــسترس تنفــسي و آمبــولي هــوا   11
 .بررسي مي كند

      

       . وسايل را جمع مي كند و به اتاق مخصوص مي برد  12
        . انتقال مي دهدCSRوسايل پانسمان را شسته و به   13

هـاي بيمـار و       اعت و واكنش  مراحل انجام كار را با ذكر تاريخ و س          14
 . مشكالت پيش آمده و اقدامات انجام شده ثبت مي كند
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                                شيفت:                                نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                             نام عامل انجام كار

   كمك در گرفتن يك خط شرياني :ع فعاليتنو
 دياستولي و فـشار      گيري مداوم فشار سيستولي،      موجب اندازه   پايش فشار شرياني به طور معمول،      : مقدمه

  . شود مي ) MAP( خون متوسط 
  : اهداف

  پايش فشار شرياني  -1
  و ديگر آزمايشات ABGگرفتن نمونه -2

 ARFشخيص  انجام همودياليز در بيماران با ت-3

  ... ،  مطالعات الكتروفيزيولوژي قلب و PTCA  جهت انجام اقدامات تشخيصي و درماني نظير آنژيوگرافي، -4
  : وسايل مورد نياز

)  در صورت لـزوم ( گان ـ ماسك و عينك محافظ   پك پانسمان ـ محلول ضدعفوني كننده ـ دستكش استريل ـ   
 وزن و قد بيمـار   نوع آن بستگي به محل گرفتن شريان، ( 16-20ـ مشمع  و رويي آن ـ آنژيوكت به شماره  

 موضعي دستور داده   شان استريل پرفوره ـ ترانسديوسر شرياني در صورت نياز ـ بي حس كنندة  -) دارد
ــ پايـه ي سـرم ـ كـاتتر و برچـسب        ) 21-25هـاي   به شماره(  ـ انواع نخ بخيه ـ  سرنگ و سرسوزن    شده

 محـدود كننـده    جهت شريان فمورال ،(بند نرم  چسب ضد حساسيت ـ بازوبند و مچ دارويي ـ گاز استريل ـ   
 ماسك و  دستكش استريل ـ گان، (  وسايل جمع آوري نمونه خون -) در صورن نياز(ـ وسايل شيو )  راني 

 ـ  CC 500متر ـ مـشمع و رويـي آن  ـ سـرم         سانتي10×10 گاز استريل ـ  ) در صورت نياز( عينك محافظ 
  -  برحسب تهيه نمونه ـ برگه هاي درخواسـت آزمـايش ـ برچـسب مشخـصات بيمـار        5   ـ CC 10نگ سر

  . سوزن ـ پنبه الكلي
  پرستار : عامل انجام كار

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        ).با محلول ضدعفوني مناسب ( دست هاي خود را دقيق مي شود   1
       . ندوسايل مورد نياز را آماده مي ك  2
       . مانتيور كنار تخت بيمار را روشن مي كند  3
        . مانتيور را تنظيم مي كند  4
        . آن را به حالت آماده باش قرار داده و آالرم آن را تنظيم مي كند  5

و علت و مراحل ) در صورت امكان( با بيمار ارتباط برقرار مي كند     6
 . انجام پروسيجر را به وي توضيح مي دهد

      

به بيمار راجع به طول زمان جاي گذاري كاتتر و علت آن توضـيح                7
 . مي دهد
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برگه ي رضايت نامه از بيمار مي گيرد يا وجـود آن را در پرونـده                  8
 .كنترل مي كند

      

در صورت عدم توانايي بيمار در امضاء نمودن برگـه ي  رضـايت                9
. ايت نامه مي گيردرض) ولي بيمار ( نامه از بستگان درجه اول وي 

      

10  
تاريخچــة  بيمــاري را از نظــر وجــود حــساسيت بــه محلــول هــاي 
ضدعفوني مثل بتادين و يا داروهاي ضد انعقاد مثـل هپـارين و يـا               

 .  كننده ي  موضعي بررسي مي كند داروهاي بي حس

      

       . عاليم حياتي بيمار را كنترل مي كند  11

 ماسـك و عينـك محـافظ را          گان،وسايل محافظت شخصي از قبيل        12
 . مي پوشد

      

       .پوزيشن مناسب جهت بررسي محل ورود آنژيوكت به بيمار مي دهد  13

 مـشمع    پس از انتخاب محل مورد نظر جهت گرفتن خـط شـرياني ،              14
 .  ورويي را زير آن ناحيه پهن مي كند

      

ت آلن    تس   در صورتي كه محل مورد نظر شريان راديال مي باشد،           15
 .را انجام مي دهد

      

        . دستكش مي پوشد  16
        . پك پانسمان را به روش استريل باز مي كند  17
        .  ضدعفوني مي كند ناحية  مورد نظر را كامالً  18
        . ناحيه را با شان پر فوره استريل  مي پوشاند  19

20  

جام گيري را جهت مانيتورينگ فشار شرياني ان         در صورتي كه رگ   
  :مي دهد

 س ي 500 واحد هپـارين در  1000الف ـ سرم نرمال سالين حاوي  
  . سي سرم را به كاتتر سرم  وصل مي كند

ب ـ كاتتر سرم را به محل مناسب در رابط تـرانس ديوسـر وصـل     
  . مي كند

ج ـ ترانسديوسر شرياني را كه از قبل به روش صحيح ضـدعفوني   
  . در محل خود ثابت مي كند است،  به پاية  سرم و و آماده كرده

   .سيم ترانسديوسر را در محل مخصوص روي مانيتور نصب مي كندد ـ 

      

 كاتتر را به ته آنژيوكت  كند،  هنگامي كه پزشك آنژيوكت را وارد مي  21
  .وصل مي كند

      

 با مشاهدة  حركت ضرباندار خـون بـه داخـل كـاتتر ، سـه راهـي                    22
  . از نگه مي داردآنژيوكت را به سمت مانيتور ب

      

 به ظاهر شدن موج نوراني مربوط به حركت امواج خون از شريان       23
  . در مانيتور كنار تخت توجه مي كند

      

 آنــرا پــس از  زنــد، پزشــك آنژيوكــت را در جــاي خــود بخيــه مــي   24
  . ضدعفوني كردن با يك گاز استريل كوچك پانسمان مي كند
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 تعـداد كـافي جهـت حفـظ خـط شـرياني             روي پانسمان به اندازه و      25
  . چسب ضد حساسيت مي چسباند

      

در مورد شـريان راديـال و       ( عضو مورد نظر را بي حركت مي كند         26
  ).براكيال از بازو بند يا مچ بند سرم استفاده مي كند 

      

        . بيمار را در حالت استراحت مطلق نگه مي دارد  27
        .اال نگه مي دارد درجه ب30سر بيمار را حداكثر   28

 و برداشـتن     به وسيله ي  بستن راه شرياني از طريـق سـه راهـي،               29
  . درپوش سه راهي، به سيستم صفر اتمسفر مي دهد

      

        .  روي مانيتور كنار تخت به ترانسديوسر شرياني صفر مي دهد  30
        .  آالرم مانيتور را فعال مي كند در صورت غيرفعال بودن،  31

 راه شـرياني را بـه        قتي عدد نمايـشگر روي مـانيتور صـفر شـد،          و  32
  . وسيله ي سه راهي به سمت ترانسديوسر باز مي كند

      

 به شكل و ارتفاع و سرعت و نوع موج ايجـاد شـده روي مـانيتور                  33
  . توجه مي كند

      

        . عدد فشار خون شرياني را از روي مانيتور مي خواند  34

باشـد،  بـه       ز به ارسال نمونه به آزمايـشگاه مـي        در صورتي كه نيا     35
  . روش صحيح نمونه را تهيه و به آزمايشگاه ارسال مي كند

      

        . گيري را روي پانسمان ناحيه يادداشت مي كند تاريخ و زمان رگ  36

37  

الـف ـ تـاريخ و    : هاي خود را ثبـت مـي كنـد     كليه مشاهدات و يافته
  زمان انجام پروسيجر 

  انتخاب شده و نام رگ انتخاب شده ب ـ محل 
    نام پزشك يا متخصص بيهوشي كه پروسيجر را انجام داده استج ـ

  د ـ داروي بي حسي مورد استفاده 
 ميـزان تحمـل بيمـار و واكـنش هـا و مـشكالت پـيش آمـده و          هـ ـ 

  اقدامات انجام شده 
ي ـ فـشار خـون و نـوع مـوج و مشخـصات آن و هرگونـه عاليـم         

  . در موج ظاهر شده استغيرطبيعي كه
   مقدار و نوع آزمايش  ر ـ در صورت ارسال نمونه به آزمايشگاه،

  گيري شرياني   علت انجام رگ ز ـ
  گيري شرياني  ژ ـ عاليم حياتي قبل و بعد از رگ 

 وضــعيت تنفــسي بيمــار از نظــر اينتوبيــشن و اكستوبيــشن  –ش 
 .كند ميقيد را دستگاه 
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 :                                                             تاريخ:                                  رماني يا بيمارستاننام مركز آموزشي د

                      :                                             شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                             نام عامل انجام كار

  گرفتن نمونه خون شرياني جهت آناليز گازهاي خون از يك سيستم بسته : نوع فعاليت
  :  اهداف

   و بيكربنات خوني PHي  درصد اكسيژن  خون شرياني و  جهت ارزياب -1
 سندرم ديسترس     ادم ريوي ،     جهت آناليز گازهاي خون شرياني بيماراني كه بيماري هاي ريوي مزمن ،            -2

 .انفاركتوس قلبي يا پنوموني دارند تنفسي حاد، 

امات مراقبتـي در ايـست       اقـد    در بيماران در طول بروز شوك و پس از جراحي باي پس شريان كرونـر،               -3
 هاي تنفسي و در بيهوشي طوالني مدت   تغيير در پارامترهاي دستگاه تنفسي يا وضعيت قلبي ،

   ارزيابي تنفس بيمار و تصميم گيري جهت مراحل درماني    -4
  :وسايل مورد نياز

 دسـتكش   –  با سوزن يك چهارم ايـنچ      20 و   22 سوزن شماره    -)  سي سي هزار واحدي        1(آمپول هپارين   
 – فرم درخواست آزمايش     – كيسه محتوي يخ     – سانتي متر    5×5 عدد گاز    2 – پد الكلي يا بتادين      –استريل  

آوري    ظـرف جمـع    – سي سي    2 سرنگ   –در صورت نياز    %  1 محلول ليدوكائين      – گاز استريل    –برچسب  
  )سيفتي باكس (سوزن 

   پرستار واجد شرايط:عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  م كارمراحل انجا رديف
        .  را بررسي مي كندABGدستور پزشك مبني بر انجام  1

و علـت و    ) در صـورت امكـان      ( با بيمار ارتبـاط برقـرار مـي كنـد             2
 . مراحل انجام پروسيجر را به وي توضيح مي دهد

      

        . دي را مي شوشدست هاي  3

 زمـان   روي برچسب، نام و مشخصات و شماره تخـت و تـاريخ و              4
  . نمونه گيري و نام پزشك بيمار را وارد مي كند

      

       . ظرف محتوي يخ را در دسترس خود قرار مي دهد  5
       .  را به سرنگ مي زند20سوزن شماره   6
       . سر آمپول هپارين را باز مي كند  7
       . تمام هپارين داخل آمپول را به داخل سرنگ مي كشد  8

 سـي  7حـدود  ( رد و پيستون را عقب مي كشد سرنگ را باال مي گي   9
  ).سي

      

را مـي چرخانـد تـا تمـام      د آندر حالي كه پيستون را عقب مي كـش       10
 . سطح داخلي سرنگ به هپارين آغشته شود
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       . سپس به آرامي هپارين داخل سرنگ را خارج مي كند  11
       .رداز هپارين را داخل سرنگ نگه مي دا  سي سي 1/0فقط حدود   12

 22 را با سوزن شماره      20 ابتدا سوزن شماره      جهت هپارينه كردن سوزن،     13
 .عوض مي كند

      

سپس سرنگ را باال مي آورد،  آنـرا بـه نرمـي مـي كـشد و باقيمانـده                      14
 . هپارين را خارج مي كند

      

به بيمار توضيح مي دهد كه داخل كردن سوزن كمي دردناك است              15
  . د را حين انجام  پروسيجر حفظ كندولي بايد آرامش خو

      

        . دستكش مي پوشد  16

تا مچ دسـت    ( يك پارچة  رول شده زير مچ دست بيمار  مي گذارد               17
  .)در مقابل حركت حمايت شود

      

        . جهت يافتن نبض شرياني جستجو مي كند   18

 در صورت وجود مشكل در پيدا كردن نبض شرياني از تست آلن              19
  . وش صحيح استفاده مي كندبه ر

      

پس از انتخاب مكان نبض شرياني ناحيـه را بـا پنبـه الكلـي يـا بتـادين                     20
  . ضدعفوني مي كند

      

جهت پيدا كردن حركت خون از مركـز شـريان جـستجو را شـروع              21
  .مي كند

      

        . ضربان نبض شريان را با انگشتان سبابه و مياني لمس مي كند  22

با دست ديگر سرنگ را بـاالي مكـاني كـه انتخـاب كـرده               هم زمان     23
  . است قرار مي دهد 

      

محل فرو بردن سوزن بايد بين انگشت سبابه و مياني كه نـبض را                24
  . قرار بگيرد مي كند،  حس 

      

        . سوزن را در ديوار شريان وارد مي كند  25
        .  گيرد درجه مي60در مورد شريان براكيال سوزن را در زاويه   26

 درجـه مـي     30-45در مورد شـريان راديـال سـوزن را در زاويـه               27
  .گيرد

      

        . به برگشت خون به سرنگ توجه مي كند  28

زيرا خون شرياني خود بـه خـود وارد         ( پيستون را عقب نمي كشد        29
  ).شود مي سرنگ 

      

        . سي سي خون شرياني را آسپيره مي كند0/ 5به اندازه   30

 با پد گازي با فشار ثابت محـل سـوزن را             آوري نمونه،   پس از جمع    31
  ). دقيقه 5حداقل ( تا زماني كه خونريزي قطع شود فشار مي دهد 

      

 دقيقه ناحيـه را  10-15در صورتي كه بيمار داروي ضد انعقاد مصرف مي كند        32
  . فشار مي دهد

      

      د و نمونه را جهـت      از يك نفر كمك مي خواهد كه ناحيه را فشار ده            33
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  . انتقال به آزمايشگاه آماده مي كند
        . سرنگ را از نظر وجود هوا بررسي مي كند  34
        .اگر حباب ديده شد، سرنگ را باال مي گيرد  35
        . متر تخليه مي كند  سانتي5×5حباب را آهسته به داخل گاز   36
        . سوزن را داخل سيفتي باكس مي اندازد  37
        .برچسب نمونه را روي ظرف حاوي يخ مي چسباند  38
        .فرم تكميل شده جهت آزمايشگاه را آماده مي كند  39
        . به روش جاري نمونه را به آزمايشگاه  مي فرستد  40

 با يـك گـاز كوچـك اسـتريل ناحيـه را              زماني كه خون متوقف شد،      41
  . پانسمان مي كند

      

  تالل خونرساني و كرختي، رنـگ پريـدگي،       عاليم حياتي و عاليم اخ      42
  .  گزگز در بازو يا پا را كنترل مي كند درد،

      

        . محل گرفتن نمونه را از نظر خونريزي كنترل مي كند  43

44  

  :هاي خودر ا ثبت مي كند كليه مشاهدات و يافته
 درجـه   الف ـ دليل استفاده از تـست آلـن ،  زمـان نمونـه بـرداري ،      

  حرارت 
 جهت فشار روي ناحيه   مدت زمان صرف شده مكان شريان انتخابي ،ب ـ  
  گيري  نمونه
  . نوع و مقدار اكسيژني كه بيمار دريافت مي كند ج ـ

  د ـ ميزان هموگلوبين بيمار 
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                                                :              تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                                                   :          نام عامل انجام كار

  گرفتن نمونه خون شرياني از سيستم باز: نوع فعاليت
  : اهداف

   بررسي گازهاي خون شرياني -1
  بررسي اختالالت اسيد ـ باز -2

  عد از اعمال جراحي قلب هاي بيوشيمي و آزمايشات سرولوژي ب گيري پارامتري  اندازه-3
  :وسايل مورد نياز

   سـي  5 -10  سرنگ -مشمع و رويي آن   ماسك ،  عينك محافظ در صورت نياز ـ گاز استريل ـ    دستكش ـ گان، 
 سـي سـي هپارينـه    2 سرنگ – پنبه الكلي   برچسب مشخصات بيمار ـ سوزن ـ   برگة درخواست آزمايش ،  -سي 

  . شده جهت نمونه
   پرستار دوره ديده:ارعامل انجام ك

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

        .ديدست هاي خود را مي شو  1
       . وسايل را آماده مي كند  2

 سـه راهـي و       سر پـوش هـا،    ( آنها را نزديك تخت بيمار  مي گذارد         3
 ).سرنگ ها

      

        . آْالرم مانيتور  را خاموش مي كند  4
       . دستكش مي پوشد  5
       . متر را زير سه راهي قرار مي دهد  سانتي10×10گاز   6
       . شير سه راهي را به طرف شريان مي بندد  7
       . در پوش را از روي سه راهي  برمي دارد و روي گاز  مي گذارد  8
       . سر سرنگ را  در محل شير سه راهي داخل مي كند  9
        .آسپيره مي كند  10

مي باشد، طبق روتين بخش آن را دور          فاده نمي نمونه اول قابل است     11
 ).در تمام مراكز دور ريخته نمي شود( ريزد 

      

        ). به ميزان الزم ( نمونه دوم را داخل سرنگ آسپيره مي كند   12
       .در پوش سر سه راهي را مي گذارد  13
       . شير سه راهي را به طرف سرم حاوي هپارين باز نگه مي دارد  14
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       . قداري از سرم را به داخل سرنگ ديگري مي كشدم  15

شير سر راهي را به طرف سرم مي بندد و به طرف شريان باز مي   16
  . كند

      

        . نرمال سالين هپارينه را به داخل شريان به آرامي پوش مي كند  17
        . در پوش سه راهي نزديك آنژيوكت را  برمي دارد  18

طرف آنژيوكت مي بنـدد و بـه طـرف اتمـسفر      شير سه راهي را به        19
  . باز مي كند

      

        . روي مانيتور كنار تخت ترانسديوسر را صفر مي كند  20

بعد از مشاهده عدد صفر روي مانيتور، شير سه راهي را به طرف               21
  . اتمسفر مي بندد و به طرف شريان باز مي كند

      

ر چـسب مشخـصات بـه       هـا را همـراه بـا فـرم و بـ              نمونه يا نمونه    22
  . آزمايشگاه ارسال مي كند

      

        .در پوش سه راهي را  مي گذارد  23

24  

  : هاي خود را يادداشت مي كند مشاهدات و يافته
  گيري را  الف ـ مقدار و تاريخ و زمان نمونه

  ب ـ مشكالت پيش آمده و اقدامات انجام شده 
  ج ـ نوع آزمايش درخواستي
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 :                                                             تاريخ:                                   مركز آموزشي درماني يا بيمارستاننام

                                    :                               شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                             نام عامل انجام كار

  تعويض لولة خط شرياني : نوع فعاليت
  : اهداف

   پيشگيري از عفونت -1
  . اي در لوله قبلي ايجاد شده باشد از اشتباهات مانيتورينگ پيشگيري مي كند  در صورتي كه لخته-2

  :وسايل مورد نياز
ـ مشمع و رويي  ـ كاتتر از قبل آماده شدة  فشار  ) در صورت نياز( ماسك ،  عينك محافظ   دستكش ـ گان، 

ال سالين يا سـرم  شرياني مهره اي با ترانسديوسر شرياني ضدعفوني شده و يا يكبار مصرف ـ سرم نرم 
ــ برچـسب دارويـي ـ كـاف       ) 21-25( واحد هپارين ـ سرنگ و سرسـوزن   500 -1000 با حجم %5قندي 

 فشار خون سنج ـ برچسب لوله 

  پرستار دوره ديده: عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        . د و ضدعفوني مي كندي را مي شوشدست هاي  1
       . يزات مربوط به مانيتورينگ جديد را آماده مي كندوسايل و تجه  2
       . اي از لوله را كه بايد تعويض شود مشخص مي كند اندازه  3

 بـاد مـي كنـد و از نظـر     mmHg 30كاف فشار خـون را بـاالتراز     4
  .  بررسي مي كند وجود نشت

      

       . سپس فشار را تخليه مي كند  5
        .  سي سي سرم مي ريزد500اخل  واحد هپارين را د 500-1000  6

هاي رابط ترانسديوسر را با ايـن محلـول آمـاده شـده               سرم و لوله    7
 . هواگيري و هپارينه مي كند

      

       . برچسب سرم و لوله را مي چسباند  8

 فشار mmHg 300كاف فشار سنج را دور سرم مي پيچد و به آن            9
  .وارد مي كند

      

       .  سرم آويزان مي كندهروي پاي را  سرم حاوي هپارين  10

 را زير شريان انتخاب شده ونـواحي اطـراف آن            مشمع و رويي آن     11
 . پهن مي كند

      

       . پانسمان روي كاتتر را در  محل ورود آنژيوكت  برمي دارد  12
       . آالرم مانيتور را خاموش مي كند  13
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       . شير سه راهي را به طرف شريان مي بندد  14
       . لولة  قبلي را از محل اتصال به سه راهي جدامي كند  15
        .   لولة  بعدي را به محل وصل مي كند فوراً  16

شير سه راهي را به طرف شريان و لوله باز مي كنـد و بـه سـمت                     17
  . اتمسفر مي بندد

      

        . در پوش سه راهي در سمت اتمسفر را  برمي دارد  18

ت شريان را مي بندد و بـه سـمت آتمـسفر و             شير سه راهي به سم      19
  . سرم بازمي كند

      

        . روي مانيتور كنار تخت ترانسديوسر شرياني را صفر مي كند  20

 شير سه راهي را به طرف اتمسفر مي بندد           به محض مشاهدة عدد،     21
  . و به سمت شريان و سرم بازمي كند

      

        . آالرم دستگاه را روشن مي كند  22

23  

  :هاي خود را ثبت مي كند كليه مشاهدات و يافته
  الف ـ تاريخ و زمان تعويض كاتتر

  ب ـ علت تعويض 
ج ـ تغييرات به وجود آمده بر روي مانتيور و شكل مـوج و ميـزان    

  .فشار ثبت شده

      

        . پانسمان جديد روي ناحيه شرياني  مي گذارد  24
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 :                                                             تاريخ:                                  يمارستاننام مركز آموزشي درماني يا ب

            :                                                       شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                             نام عامل انجام كار

    تعبيه خط شرياني و مانيتورينگ فشار خون شرياني:نوع فعاليت 
    :اهداف

 خون اهميت داشته باشد به ويژه در بيمـاراني كـه مقاومـت     زماني كه دقت و ميزان مورد بررسي فشار -1
  . عروق سيستميك باال و برون ده قلبي پائين دارند، جهت پايش فشار خون از اين روش استفاده مي شود

گيرند جهت تنظيم ميزان موثر تيتر داروها و يا كـساني كـه               هاي وازواكتيو قلبي مي      در بيماراني كه دارو    -2
 . گرفتن نمونه خون از آن ها مي باشد اين روش را انتخاب مي كنندمكرراً نياز به

 در بيماراني كه بسيار چاق هستند و يا ادم شديد دارند جهت بررسي هاي مكرر فشار خـون ايـن روش                  -3
 . در آن ها استفاده مي شود

 كـاف در ايـن       در بيماراني كه به دفعات زياد نياز به اندازه گيـري فـشار خـون داشـته باشـند و بـستن                      -4
بيماران خطراتي به همراه دارد از جمله كاهش جريان خون به انتهـاي عـضو از ايـن روش جهـت بررسـي                       

  .فشار خون استفاده مي شود
  : وسايل مورد نياز
 كـاتتر    - مـشمع  و رويـي آن            -) در صـورت لـزوم    (   عينـك محـافظ       - ماسـك       - گان   –دستكش استريل   

 وزن و قـد بيمـار و ديگـر           نـوع آن بـه محـل گـرفتن شـريان،           (16-20هـاي    شرياني يا آنژيوكت به شـماره     
حس كنندة  موضعي دستور   بي  - ترانسديوسر شرياني -   شان استريل -) داردبستگي هاي بيمار  مشخصه

 نگـه دارنـده ي      –  پايـه ي سـرم        -) 21-25بـه شـماره هـاي       (  سـرنگ و سرسـوزن     - نخ بخيه   -داده شده   
   -بند و يـا زانـو بنـد در صـورت نيـاز               بازوبند و مچ    - چسب ضد حساسيت      -ستريل   گاز ا  -ترانسديوسر  
  )در صورت نياز(وسايل شيو 

  پرستار واجد شرايط : عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
       . د و آنها را ضدعفوني و خشك مي كنديدست هاي خود را مي شو  1
       . آماده مي كندوسائل مورد نياز را   2
        . مانيتور را روشن كرده و آن را تنظيم مي كند  3
        . قرار مي دهد ) Stand by(مانيتور را در حالت آماده به كار   4
با بيمار ارتباط برقرار مي كند و هدف از انجام پروسيجر را به وي   5

 . توضيح مي دهد
      

       . توضيح مي دهدوي  علت گذاشتن كاتتر را به بيمار و همراهان  6
رضــايت نامــه كتبــي از بيمــار يــا بــستگان درجــه اول كــه قــيم بيمــار   7

 . باشند مي گيرد مي
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8  
تاريخچة وجود يا عدم وجود آلـرژي يـا حـساسيت بـه بتـادين يـا                

 موضـعي را در بيمـار بررسـي     حـس كننـدة   هپارين يا داروهاي بي   
 . كند مي

      

ش صحيح تنظيم مي كند و لوله هاي        سيستم ترانسديوسر را به رو      9
  .سرم را هواگيري مي كند

      

        .دستكش مي پوشد  10
       . مي پوشد) در صورت نياز(  ماسك و عينك محافظ  گان،  11
وضـعيت مناسـب     ، اسـت   به اندامي كه جهت گذاشتن  كاتتر انتخـاب كـرده            12

 . دهد مي
      

       . دهد ر ميفة رول شده زير محل انتخاب شده قرايك مال  13
مي كند تست آلـن را   اگر از شريان راديال جهت گذاشتن كاتتر استفاده          14

 . انجام مي دهد
      

محل انتخاب شده را با محلول بتـادين و يـاهر محلـول ضـدعفوني                 15
 .  دستور داده شده ضدعفوني مي كند

      

       . اطراف محل را با شان استريل  مي پوشاند  16
 لولـه ي     كاتتر يـا آنژيوكـت توسـط پزشـك وارد شـريان شـد،             هنگامي كه     17

 .متصل به سه راهي را بعد از هواگيري به آنژيوكت وصل مي كند
      

       . سه راهي را به كاتتر ترانسديوسر وصل مي كند  18
باز نموده و    ديوسر يان خون را به سمت شريان و ترانس       مسيرجر  19

 . مي گذاردفر بسته به سمت اتمس
      

       . به ظهور ضربان خون شريان به داخل كاتتر توجه مي كند  20
        .در صورت مشاهده ي حباب هوا مجدداً هوا گيري مي كند  21
 آنرا با چـسب      پس از اينكه پزشك كاتتر را در جاي خود بخيه زد ،             22

  .ضد حساسيت فيكس مي كند
      

        . روي محل ورود كاتتر را پانسمان مي كند  23
        . و مورد نظر را در جاي خود محدود مي كندعض  24
        . به بيمار استراحت مطلق مي دهد  25
        .  درجه باال مي آورد30سر تخت بيمار را   26
        . شير جهت دار سه راهي را به سمت شريان مي بندد  27
        .شير جهت دار سه راهي را به سمت آتمسفر باز نگه مي دارد  28
اهي در سـمت آتمـسفر را  برمـي دارد، بـا ايـن كـار بـه                   سر پيچ سه ر     29

  .دستگاه صفر مي دهد
      

        . مانيتور كنار تخت را فعال مي كند  30
        . روي مانيتور به روش صحيح عدد صفر مي دهد  31
 شير جهت دار سه راهي را به         پس از رسيدن عدد مانيتور به صفر،        32

  . ددسمت شريان باز و به سمت اتمسفر مي بن
      

به موج توليد شده روي مانيتور و عدد مربوط به فشار سـرخرگي               33
  . توجه مي كند

      

در صورتي كه موج هاي ايجاد شده  متعـدد و پـائين تـر و بـاالتر                    34
  . از بيمار مي گيردECG يك  قرار گرفته باشد،

      

       عاليم دال بـر انقبـاض زودرس بطنـي در هـر دو              ECGدر صورتي كه در  35
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  . ربه باشد،  بيمار را از نظر عاليم وجود تامپوناد بررسي مي كندض

36  
در صورتي كه موج هـاي ايجـاد شـده در مـانيتور كنـار تخـت بـه                 

ــم باشــد،    ــاع ك ــا ارتف ــاي صــاف و ب ــوج ه ــم  صــورت م ــه عالي  ب
  .هموديناميكي بيمار توجه مي كند

      

37  

  : در صورت مشاهده موارد فوق
ني را از نظر وجـود فـشار يـا تـاخوردگي             كاتتر و خط شريا    -الف  

  . بررسي مي كند
 مجدداً از نظر وجود حبـاب هـوا بررسـي و در صـورت نيـاز                 –ب  

  .هواگيري مي كند و خط شرياني را شست و شو مي دهد

      

38  
 در صورتي كه     به فشار خون ثبت شده روي مانيتور دقت مي كند،         
باشـد در صـدد         فشار خون باال و يا پـايين تـر از حـد معمـول مـي               

  ).به پزشك مربوطه اطالع مي دهد( درمان آن برمي آيد 

      

پس از ثابت شدن عدد روي مانيتور آنرا به عنوان فشار سـرخرگي در              39
  .نظر مي گيرد

      

        .آوري و به محل مربوطه منتقل مي كند وسايل را جمع  40
        .ديدست هاي خود را مي شو  41
و انتخـاب شـده را از نظـر رنـگ و وجـود              قسمت هاي انتهايي عض     42

  .حس در آن كنترل مي كند
      

43  

  :هاي خود را ثبت مي كند كليه مشاهدات و يافته
  الف ـ تاريخ و زمان گرفتن خط شرياني

ساعت بر حسب وضـعيت بيمـار پاسـخ دينـاميكي و تغييـرات      1-2ب ـ هر  
  موجود در موج 

 خـون اصـلي و   ج ـ  فشار خون سيستوليك و دياستوليك و فـشار  
  فشار ميانگين

د ـ خون رساني قسمت هاي پائيني عضو انتخاب شده را با كنتـرل   
   رنگ و وجود حس در عضو و ثبت آن در پرونده  ضربان،

مـي كنـد    هـ ـ هر بار كه فـشار خـون و مـوج توليـد شـده را ثبـت        
  . بيمار را نيز بررسي و ثبت مي كند پوزيشن
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 :                                                             تاريخ:                                   درماني يا بيمارستاننام مركز آموزشي

                        :                                           شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                             نام عامل انجام كار

ايجاد فشار روي محل سوراخ شده شريان فمـورال بـه وسـيله ي پانـسمان فـشاري و يـا                     : نوع فعاليت 
  كيسه شن

  :هدف
  .بند آوردن خونريزي محل سوراخ شدگي شريان فمور پس از انجام كاتتريزاسيون قلبي و يا آنژيوپالستي

  : وسايل مورد نياز
 –) در صـورت وجـود      ( هـت دار     كيسه پالسـتيكي تـو خـالي و شـير سـه راهـي ج               –  كمان فشاري     -باند  

  دسـتكش    - كيلوگرم   8/2ن به وزن     كيسه ش  – پانسمان استريل    –) پمپ فشاري ( ي باد كردن كيسه      وسيله
  -  وسايل كنترل عاليم حياتي- عينك محافظ –استريل و غير استريل 

  پرستار دوره ديده: عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

1  
دستور پزشك را مبني بـر اسـتفاده از وسـيله ي ايجـاد فـشار بـر                  

 وارد شـود و طـول مـدتي          مقدار نيرويي كه بايد     حسب نوع وسيله،  
 .، بررسي مي كندشودكه نيرو بايد وارد 

      

2  
با بيمار ارتباط برقرار مي كند و علت استفاده از وسيله ي فـشاري        
و مشكالتي كه ممكن است در اثر انجام تكنيك به وجود آيـد را بـه                

 .وي توضيح مي دهد

      

       .خ مي دهدبه سواالتي كه ممكن است براي بيمار به وجود آيد پاس  3
       .بيمار را روي تخت يا برانكارد به پشت مي خواباند  4

عضو مورد نظر را به حالت صاف قرار مـي دهـد و از خـم كـردن                    5
 .عضو پرهيز مي كند

      

       .وضعيت محل سوراخ شدگي شريان را بررسي مي كند  6
       .عاليم حياتي بيمار را كنترل مي كند  7

نظـر وجـود حـس و تغييـر رنـگ و درجـه              بررسي هاي عصبي از       8
 .حرارت عضو بيمار را انجام مي دهد

      

       .بيمار را از نظر وجود يا عدم وجود درد ارزيابي مي كند  9
       .ديدست هاي خود را مي شو  10
       .دستكش غير استريل مي پوشد  11
       .عينك محافظ به چشم مي زند  12

13  
پرس فمورال، قبل از خـارج كـردن        در صورت استفاده از وسيله ي كم      

دسيله شرياني باند كمپرس فمورال را زيـر باسـن بيمـار در ناحيـه ي                
 .سر فمور قرار مي دهد
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14  
  روي سـوراخ شـريان        پس از اين كه دسيله ي شرياني خارج شد،        

فمور متناسب و مداوم و يكنواخت با يك يا چند عدد گـاز اسـتريل               
 .فشار وارد مي كند

      

از (  قـرار مـي دهـد        پانـسمان اسـتريل    ي سوراخ فمـور    وي ناحيه ر  15
 ).تكنيك استريل استفاده مي كند

      

 كمان فشاري را روي سوراخ شريان فمورال     با كمك پرستار ديگر،     16
 ).در صورت استفاده از وسيله ي فشاري (قرار مي دهد 

      

روي ناحيــه ي اطــراف كيــسه ي پالســتيكي بــا دســت فــشار وارد   17
 .كند و در همان زمان بندها را به كمان مي بندد مي

      

18  
ي پالستيكي روي سوراخ شريان وضـعيت مناسـب          وقتي كه كيسه  

را به سه راهي كه بـه       ) پمپ فشاري   ( وسيله ي باد كردن       پيدا كرد، 
 .، وصل مي كندستوسيله ي كمپرس فمور از قبل متصل كرده ا

      

       .قرار مي دهدشير جهت دار را در وضعيت باز   19

كيسه پالستيكي را به وسيله ي پمـپ و بـه ميـزان فـشار دسـتور داده              20
 .شده باد مي كند

      

       .شير جهت دار را مي بندد و پمپ فشاري را جدا مي كند  21

در صــورت اســتفاده از كيــسه شــن آن را درســت بــاالي موضــع   22
 .سوراخ شدگي شريان قرار مي دهد

      

23  
شـرياني را از نظـر قرارگيـري صـحيح وسـيله ي             موضع سـوراخ    

فشاري و يا كيسه شن و عاليم وجود خونريزي يا هماتوم بررسي            
 .مي كند

      

 دقيقـه  15نبض عضو مورد نظر و عاليم حسي و حركتي عضو را هـر                24
 .كنترل مي كند

      

25  

  :كليه مشاهدات و يافته هاي خود را ثبت مي كند
  استفاده شده لزوم و نوع وسيله ي –الف 
   تاريخ و زمان شروع استفاده از وسيله-ب
ــه بيمــار، -ج ــاتي و   آمــوزش هــاي داده شــده ب  كنتــرل عاليــم حي

 هاي محيطي و كنترل حس و حركت عضو مورد نظر نبض
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                                         :                     تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                                            :                 نام عامل انجام كار

 برداشتن وسيله كمپرس فمور يا كيسه شن از روي شريان فمور: نوع فعاليت

  :هدف
  .پيش گيري از قطع خون رساني به قسمت هاي انتهايي عضو مورد نظر در اثر ايجاد فشار به مدت طوالني

  :زوسايل مورد نيا
   .   وسايل كنترل عاليم  حياتي–  عينك محافظ – پانسمان استريل –دستكش استريل و غير استريل 

   پرستار دوره ديده:عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

با بيمار ارتباط برقرار مـي كنـد و علـت و نحـوه برداشـتن وسـيله            1
 .ي دهدكمپرس فمور و يا كيسه شن را توضيح م

      

       .ديدست هاي خود را مي شو  2
       .دستكش غير استريل مي پوشد  3
       .عينك محافظ به چشم مي زند  4

 هـواي    در صورت استفاده از وسـيله ي مخـصوص ايجـاد فـشار،              5
 .داخل كيسه پالستيكي را خارج مي كند

      

       .بندهاي وسيله را باز مي كند و وسيله را خارج مي كند  6

 آن را از روي محــل ســوراخ  در صــورت اســتفاده از كيــسه شــن،  7
 .شدگي شريان  برمي دارد

      

محل سوراخ شدگي را از نظر وجود عاليـم خـونريزي يـا همـاتوم                 8
 .بررسي مي كند

      

 پانـسمان را روي      طبق مقررات مركز درماني و در  صورت لـزوم،           9
 .ندمحل سوراخ شدگي شريان به روش استريل تعويض مي ك

      

10  
محل سوراخ شدگي و نبض و حس و حركت و تغيير رنگ و درجه              

 دقيقه يك بار در نيم ساعت اول        15حرارت عضو مورد نظر را هر       
 .كنترل مي كند

      

 ساعت بعدي عاليم فوق را ارزيابي     2پس از آن،  هر نيم ساعت در           11
 .مي كند

      

م بـه دفعـات و      طبق مقررات داخلي مركز درماني، در صورت لـزو          12
 .فواصل بيشتر نيز عاليم فوق را ارزيابي مي كند
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       . هماتوم و عفونت تحت نظر دارد را از نظر وجود عاليم خونريزي،بيمار  13

وسيله ي كمپرس فمور يا كيسه شن را با محلول ضد عفوني كننده               14
 .تميز كرده و در محل اصلي خود قرار مي دهد

      

15  

  : يافته هاي خود را ثبت مي كندكليه مشاهدات و
   ميزان تحمل بيمار نسبت به انجام پروسيجر–الف 
 كنترل عاليم حياتي و كنترل هاي انجام شـده از محـل سـوراخ               -ب

  شدگي شريان
 هر يك ساعت خالي كردن باد كيسه وسـيله كمپـرس فمـور يـا                -ج

  برداشتن كيسه شن 
  سه شن طول مدت باقي ماندن وسيله كمپرس فمور يا كي-م
   زمان برداشتن وسيله ي كمپرس فمور يا كيسه شن-ه
 كليـه     كليه ي آموزش هاي داده شده به بيمـار و خـانواده اش،             -ي

 مشكالت پيش آمده و اقدامات انجام شده
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                                                  :            تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                                                     :        نام عامل انجام كار

 )بازو ( بررسي فشارخون : نوع فعاليت 

    :اهداف
   تعيين اندازه فشار خون شرياني به منظور كسب اطالعات پايه براي ارزيابي بعدي-1
 )به اي قلب و مقاومت عروق خوني حجم ضر: مثال (  تعيين وضعيت هموديناميك بيمار -2

   تعيين و پايش تغييرات فشار خون ناشي از فرايند بيماري يا درمان دارويي -3
  :وسايل مورد نياز

    دستگاه فشار خون -گوشي 
  پرستار و بهيار واجد شرايط: عامل انجام كار

  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

1  
 و    بازوبند فـشار خـون، گوشـي،       از سالم بودن دستگاه فشارخون،    

مناسب بودن اندازه بازوبند مطمئن مي شود، عـرض بازوبنـد الزم        
 .است حداقل دو سوم طول بازو را بپوشاند

      

       .ديبيمار را از اقدام مورد نظر مطلع مي كند، دست ها را مي شو  2

3  

بيمار را روي تخت در وضعيت راحتـي مـي خوابانـد، در صـورت               
در صورتي كه   .  مي تواند در وضعيت نشسته قرارگيرد      لزوم بيمار 

بيمار روي صندلي نشسته اسـت الزم اسـت كـف هـر دو پـا روي                 
زمين قرار گيرد زيرا قرار دادن پاها  روي هم موجب افزايش فشار         

 .خون مي گردد

      

در صورتي كه بيمار نشسته است تكيه گاه مناسبي براي دسـت او               4
 .درست مي كند

      

5  

و را از داخـل آسـتين لبـاس         ن بيمار را باال مي زند يا دسـت ا         آستي
  سپس در حالي كه دست بيمار كمي خميـده اسـت،          . آورد ميبيرون  

آن را طوري قرار مي دهد كه كف دست به طرف باال قرار گرفته و               
چنان چه ساعد پايين تر از سـطح        ( ساعد هم سطح قلب قرار گيرد       

 و چنانچـه بـاالتر از سـطح قلـب            بيشتر  قلب قرار گيرد فشار خون،    
 ).قرار گيرد فشار خون كمتر نشان داده خواهد شد 

      

صـافي هـم سـطح بـازوي بيمـار قـرار       دستگاه فشارخون را در محل       6
 .دهد، دقت مي كند كه درجه دستگاه در معرض ديد خودش باشد مي
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در صورت لزوم پيچ دستگاه را كامالً باز مي كند تـا هـواي داخـل                  7
 .ازوبند كامالً خارج شودب

      

8  

 سانتي متر   5/2قسمت پارچه اي يا بازوبند فشار سنج را در حدود           
توجه مي كنـد كـه بازوبنـد     باالتر از آرنج دور بازوي بيمار پيچيده،  

دقـت مـي كنـد كـه مركـز كيـسه            . شل يا خيلي محكم بـسته نـشود       
الستيكي بازوبند فشار خـون درسـت روي شـريان بـازويي قـرار              

 .ردگي

      

       .پيچ دستگاه را مي بندد  9

10  
با دو انگشت سـبابه و وسـطي نـبض بيمـار را بـدون وارد آوردن               

پيـدا مـي كنـد و دسـت         )  شريان زند اعالئي    (فشار در ناحيه آرنج     
 .خود را در محل نگه مي دارد

      

11  

ــد،   ــاه مــي كن ــه درجــه دســتگاه را نگ ــا وارد آوردن  در حــالي ك  ب
هـوا را وارد بازوبنـد مـي       يكنواخت روي پمپ،  فشارهاي مساوي و    

. كند، تا هنگامي كه ضربان نبض را زير انگشتان خود احساس نكند
 .در اين لحظه درجه دستگاه فشارخون را به خاطر مي سپارد

      

       . دقيقه صبر مي كند1-2هواي بازوبند را خالي مي كند و براي   12
       .مي كندگوشي را در گوش خود گذاشته امتحان   13

14  

. ديافراگم گوشي را روي نبض شـريان زنـد اعـالء قـرار مـي دهـد                
بازوبند را از هوا پر مي كند تا حدي كه درجه دسـتگاه فـشارخون               

 ميلي متر جيوه بيشتر از درجه اي كه در اندازه گيري قبلـي،              30به  
 . افزايش يابد نبض در آن قطع شده بود،

      

15  

ا به دقت نگاه مـي كنـد، بـه آهـستگي            ضمن اين كه درجه دستگاه ر     
حدود ( پيچ را باز مي كند و اجازه مي دهد تا هوا به  طور تدريجي                

اولين ضربه قوي نـبض را  . خارج شود)  ميلي متر جيوه در ثانيه   3
ــشار    ــزان ف ــن مي كــه شــنيد، شــماره آن را در نظــر دارد چــون اي

 .سيستوليك مي باشد

      

        . ا صدا ضعيف يا محو شودخروج هوا را ادامه مي دهد ت  16

17  

 10و نقطه محـو آن از        ) K 4(اگر اختالف نقطه ضعيف شدن صدا       
ميلي متر تجاوز نكرد فشار دياستول عددي است كـه در آن نقطـه              

اگر اختالف نقطه ضعيف شـدن صـدا و نقطـه           . صدا محو مي شود   
 ميلي متر باشد نقطه ضعيف شدن صـدا را          10محو صدا بيشتر از     

 124،125 عـدد سيـستول      3ل فرض مي كند و در عين حال         دياستو
  .را يادداشت كرده و گزارش مي كند
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        .پيچ دستگاه را تا آخر باز مي كند  18

در صورت نياز به اندازه گيري مجدد فشار خـون از همـان بـازو،                 19
  . دقيقه صبر مي كند1-2براي مدت 

      

        . كندبازوبند را از دور بازوي بيمار باز مي  20

21  

چنان چـه اولـين بـار اسـت كـه فـشار خـون بيمـار انـدازه گيـري                     
تفـاوت  . الزم است از بازوي ديگر هم انـدازه گيـري شـود             شود،  مي

 ميلي متر جيوه    10بين اندازه گيري فشار خون از دو بازو نبايد از           
بازويي كه درجه بيشتري را نشان داده است بايـد در          . بيشتر باشد 

  .اي بعدي مورد استفاده قرار گيرداندازه گيري ه

      

        .لباس بيمار را مرتب كرده او را در وضع راحتي قرار مي دهد  22

توجـه الزم را از آن هـا بـه            وسايل را به محل مربوط بر مـي گردانـد،             23
  . عمل مي آورد

      

        .ديدست ها را مي شو  24

25  

  : كندطبق مقررات بيمارستان فشار خون بيمار را ثبت مي
   بازوي مورد استفاده جهت اندازه گيري فشار خون –الف 

 ميلي متر جيوه بين ميـزان فـشار خـون دو            10 وجود تفاوت بيشتر از      -ب
  بازو 

 هر گونه تغيير مهم در فشار خون بيمار شامل موارد زيـر گـزارش      -ج
  :كند مي

   ميلي متر جيوه140 فشار خون سيستوليك بيشتر از -1
   ميلي متر جيوه90ستوليك باالتر از  فشار خون ديا-2
   ميلي متر جيوه100 فشار خون سيستوليك كمتر از -3

 در افراد سالم به طور معمول ميزان فشار خـون در وضـعيت              –ي  
 لـيكن وضـعيت بـدن        ايستاده و خوابيده يكسان است،      هاي نشسته، 

  .مي تواند بر ميزان فشار خون تاثير داشته باشد

      

  ر خون به روش لمساندازه گيري فشا

1  
در صورت عدم امكان استفاده از گوشي براي اندازه گيـري فـشار             

 نبض راديال يا براكيال را در هنگـام خـروج هـوا از بازوبنـد                 خون،
  .فشار خون لمس مي كند

      

اولين ضربه اي را كه زير دست خود حس مي كند، به عنوان فشار                2
  .سيستوليك ثبت مي كند

      

   فشار خون از راناندازه گيري
        .بيمار را در وضعيت به شكم خوابيده قرار مي دهد  1
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2  
  چنانچه امكان ندارد بيمار در وضعيت به شكم خوابيده قرار گيـرد،           

او را در وضعيت به پشت خوابيده، در حالي كه زانو كمـي خميـده               
  .است قرار مي دهد

      

        .پوشش هاي روي ران را كنار مي زند  3

4  
فشار خون را دور بخش مياني ران مي پيچد به صـورتي كـه              كاف  

كيسه پالستيكي درون كـاف روي قـسمت خلفـي ران قـرار گرفتـه               
  .باشد

      

دقت مي كند مركز كيسه الستيكي كاف فـشار خـون درسـت روي                5
  .شريان پشت زانويي قرار گيرد

      

6  
 با  چنان چه براي اولين بار فشار خون بيمار اندازه گيري مي شود،

درجه اي را كه در آن نـبض قطـع مـي شـود      لمس نبض پشت زانو، 
  .مشخص مي كند

      

        .كند و ثبت ميسپس فشار خون را اندازه   7
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                  :                                            تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                     :                                        نام عامل انجام كار

  كنترل نبض با موج ياب اولتراسوند: نوع فعاليت
  : اهداف

  .شود يا ضعيف شنيده مي شود  نبض در مددجوياني كه نبض آنها شنيده نمي ارزيابي تعداد ضربان-1
   فراهم نمودن اطالعات جهت انجام ارزيابي هاي بعدي مددجو-2

  :ل مورد نيازوساي
پنبـه يـا    (پارچه نـرم   -مالفه جهت پوشش مددجو     - گاز يا پارچه تميز    -ژل   - دستگاه موج ياب اولتراسوند   

 ساعت داراي ثانيه شمار - محلول ضد عفوني يا آب و صابون -)دستمال كاغذي

   پرستار:عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        .ديي شودست هاي خودر را م  1

با بيمار ارتباط برقرار مي كند و هدف انجـام كـار و مراحـل آن را                   2
  .توضيح مي دهد

      

به بيمار آموزش مي دهد كه از قبل اسـتراحت كنـد و از هيجـان و                   3
  .فعاليت غير عادي و مصرف مواد محرك بپرهيزد

      

        .پروب اولتراسوند را به ژل آغشته مي كند  4
        .ظر را انتخاب مي كندشريان مورد ن  5

پروب اولتراسوند را روي پوست سالم مددجو،روي شريان انتخـاب شـده              6
  . قرار مي دهد

      

        .وسيله يا دستگاه را روشن مي كند  7
        .ساعت شمار هوشمند را به حركت درمي آورد  8
        .ولوم صدا را در پائين ترين حد امكان تست مي كند  9

ون اسـپيكر باشـد تـوپي اسـپيكر را مـي بنـدد و بـه                 اگر وسيله بـد     10
  .آهستگي ولوم صدا را باال مي برد

      

 درجه  45در صورت استفاده از گوشي اولتراسوند داپلر، پروب را            11
  .نسبت به شريان مايل نگه مي دارد

      

        .مطمئن مي شود كه ژل را روي پروب ماليده است  12
        .  در مركز شريان ثابت مي كندآهسته پروب را به حالت چرخشي  13
        .موج داپلر را به صورت يك صدا يا خش مي شنود  14
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        .پروب را با سرعت زياد حركت نمي دهد  15
        . ثانيه مي شمارد60سيگنال هاي موجود را در   16

پس از اتمام كار، پروب را با دستمال نرم آغشته بـه محلـول ضـد                  17
  . مي كندعفوني يا آب صابون تميز

      

        .وسايل را جمع كرده و به جاي اول خود بر مي گرداند  18
        .محل كنترل نبض روي شريان را پس از اتمام كار پاك مي كند  19
        .بيمار را در وضعيت راحت قرار مي دهد  20

21  

  :مشاهدات و يافته هاي خود را مستند مي سازد
  تعداد، ريتم و حجم نبض : الف
  انتخابي شريان : ب
  )  ساعت و شيفت -تاريخ( زمان كنترل نبض : ج
  هاي غير طبيعي  سيگنال: د
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                                                       شيفت:         نام بخش
  :ام پرستاري ارزشيابامضاء و مهر نظ:                                                             نام عامل انجام كار

    تنظيم ترانسديوسر:نوع فعاليت
    :اهداف

  ، فشار شريان ريوي شار خون شرياني، فشار وريد مركزي نمايش فشار پارامترهايي همچون ف-1
  .  جهت تشخيص زودرس موارد غير طبيعي و درمان به موقع آن-2

  :وسايل مورد نياز
 بـر چـسب داروي      – كـاف فـشار سـنج      –ول يا ويال هپـارين       آمپ – سرم نرمال سالين استريل قابل تزريق       

گيرنـده  .  لوله اتصال يكبار مصرف كه از قبل آماده مـي باشـد            –)  واحد 1000هپارين  ( اضافه شده به سرم   
 مانيتور باالي – پايه ترانسديوسر و پايه سرم – گيره ترانسديوسر   - كالهك ترانسديوسر  –ترانسد ديوسر   

  ر كابل مانيتو–تخت بيمار 
   پرستار:عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

        .مانيتور باالي تخت بيمار را روشن مي كند  1
       .وسايل مورد نياز را آماده مي كند  2
        .ديدست هاي خود را مي شو  3

 500(طبق مقررات هپارين را به سرم نرمال سالين اضافه مي كنـد               4
  ). سي سي500 واحد در 1000يا 

      

5  

به پرونده بيماري كه مي خواهد ترانـسديوسر را جهـت وي تنظـيم     
كنــد مراجعــه كــرده و تاريخچــه وجــود خــونريزي و يــا مــشكالت 
انعقادي را بررسي مي كند و هپارين را در مـورد آنهـا بـا احتيـاط                 

 .استفاده مي كند

      

6  
ــده   ــتور داده ش ــارين دس ــول ( هپ ــارين در  1 -2محل ــد هپ  1 واح

را اضافه مي كنـد و بـر چـسب آن را روي كيـسه سـرم            ) سي    سي
 .چسباند مي

      

       .كابل ترانسديوسر را به مانيتور وصل مي كند  7
       .لوله اتصال دهنده استريل را از پوشش آن در مي آورد  8
        .لوله اتصال دهنده را به ترانسديوسر وصل مي كند  9

م مـي كنـد كـه محلـول در تمـام            شيرهاي جهت دهنده را طـوري تنظـي         10
 .سيستم جريان يابد
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       .سپس شيرها را طوري مي بندد كه جريان مايع قطع شود  11
       .سرم هپارين راهمراه با لوله متصل به آن وارونه مي كند  12
       .گيره لوله سرم را باز مي كند  13
       .هواي داخل مخزن لوله سرم را با فشار خارج مي كند  14

سپس مخزن لوله سرم را با بيش از نيمـي از حجـم آن از محلـول                   15
 .هپارين پرمي كند

      

       .سرم هپارينه را از پايه سرم آويزان مي كند  16
       .در پوش انتهاي لوله اتصال دهنده را  برمي دارد  17
       .لوله سرم را باز مي كند) گيره(كلمپ   18

ز محلـول هپارينـه پـر شـود     اجازه مي دهـد تمـام داخـل سيـستم ا         19
 ).شيرهاي جهت دار(

      

همان طور كه محلول به كالهـك ترانـسديوسر نزديـك مـي شـود،                 20
  . درجه قرار مي دهد45ترانسديوسر را در زاويه 

      

زماني كه محلول به شيرهاي جهت دهنده نزديك مي شود، شير را              21
  .ابدبه سمت هوا باز مي كند تا محلول به داخل آن جريان ي

      

        .وقتي كه شير پر شد آن را به سمت هوا مي بندد  22
        .سپس شير را به سمت باقيمانده لوله باز مي كند  23
        .كار را براي هر كدام از شيرهاي جهت دهنده انجام مي دهد اين  24

پس از اينكه تمام سيستم ازمحلول پرشد، در پـوش انتهـايي را در                 25
  .هدجاي خودش قرار مي د

      

        .كاف فشار سنج را دور كيسه سرم هپارين مي بندد  26

27  
ايـن فـشار، فـشار    (  از هوا پرمي كندmmHg 300كاف را به مقدار  

داخل لوله ها را باالتر از فشار سيستوليك بيمار حفظ مي كند و از              
  ).برگشت خون به داخل لوله ها جلوگيري مي كند

      

 از هوا پر مي كنـد مراقـب اسـت كـه             هنگامي كه كاف فشار سنج را       28
  .مخزن لوله سرم كامالً پر نشود

      

سپس تمام طول سيستم را از نظر وجود حباب هـوا بررسـي و در           29
  .صورت وجود هوا خالي مي كند

      

در پــوش ســوراخ شــيرهاي جهــت دار را دوبــاره ســرجايش  مــي   30
  .گذارد

      

ي پايه سـرم قـرار   كالهك ترانسديوسر را درگيره مخصوص و رو        31
  .مي دهد

      

        :ترانسديوسر را در سطح قلب بيمار روي پايه سرم تنظيم مي كند  32
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در صـورت   ( پاهاي بيمار را صـاف روي تخـت  مـي گـذارد             –الف  
  ).تحمل بيمار

 سطح ترانسديوسررا هم سطح با چهار مين فضاي بـين دنـده             -ب  
  .اي در خط مياني زير بغل بيمار قرار مي دهد

پــس از تــنظم ارتفــاع ترانــسديوسر، شــير جهــت دار را بــه ســمت   33
  .ترانسديوسرو بيمار مي بندد و به سمت هوا باز مي كند

      

        .در پوش سوراخ جهت دار را  برمي دارد  34
        .در پوش را روي يك گاز استريل قرار مي دهد  35

ر، بـه  طبق برنامه دفترچه راهنماي كارخانه توليد كننده ترانسديوس         36
  ).روي مانيتور باالي تخت بيمار(ترانسديوسر صفر مي دهد 

      

37  
زمــاني كــه صــفر دادن پايــان يافــت، شــير جهــت دار را روي       
ترانسديوسر طوري مي بندد كه به سـمت هـوا بـسته و بـه سـمت                 

  ).اين وضعيت مانيتورينگ است( بيمار باز باشد 

      

       .ت دار قرار مي دهددر پوش را دوباره در محل خود روي شير جه  38
        .اكنون سيستم آماده است، آنرا به كاتتر بيمار وصل مي كند  39
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                                                       شيفت:         نام بخش
  :ام پرستاري ارزشيابامضاء و مهر نظ:                                                             نام عامل انجام كار

   دفيبريالسيون اتوماتيك خارجي قلبي:نوع فعاليت
  :  اهداف

   انجام اقدامات فوري در احياء  قلبي ـ ريوي جهت درمان فيبريالسيون بطني -1
 بـدون  VTدر صورت تـشخيص  ACLS  به منظور انجام اقدامات درماني احياء قلبي ـ ريوي در مرحله  -2

  ضربان
  :وسايل مورد نياز

  دو عدد الكترود بسته بندي شده -)دفيبريالتور  ( AEDدستگاه  -وسايل احياء قلبي، ريوي 
   پرستار دوره ديده:عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

        .بيمار را صدا مي كند و هوشياري وي را بررسي مي كند  1
        .پاسخ بيمار را به سوال خودش بررسي مي كند  2
        .در صورت عدم پاسخ، گروه كد را با خبر مي كند  3

وسايل مورد نياز را كه از قبل آمـاده مـي باشـد بـه داخـل اتـاق و                4
  .باالي سر بيمار مي آورد

      

        .مطمئن مي شود كه بيمار نبض و تنفس ندارد  5
        .را انجام مي دهد ) CPR ) BLSاقدامات اوليه   6
        .م مي دهد را انجاACLSپروتكل   7
       .پدهاي الكترود را از بسته آن خارج مي كند  8

كابل هاي مثبت و منفي دستگاه شـوك را طبـق راهنمـا بـه پـدهاي                   9
  .الكترود وصل مي كند

      

       .سينه بيمار را برهنه مي كند  10
       .اليه پالستيكي پشت پدهاي الكترود را باز مي كند  11

12  
اهنماي دستگاه بـه سـينه وصـل مـي كنـد            پدهاي الكترود را طبق ر    

الكترود منفي در ناحيه استرنوم طرف راست و الكترود مثبـت در            (
 ).ناحيه اپكس قلب 

      

       . را فشار مي دهدAED روي دستگاه onكليد   13
        .منتظر مي ماند تا دستگاه خودش را تست كند  14
        . ژول تنظيم مي كند200ميزان انرژي را روي   15
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        .كليد آناليز را فشار مي دهد  16

17  
 و يـا    VFدستگاه ريتم قلبي را تحليل مي كند و در صورت وجـود             

VT     ژول شارژ شده و عالمت مي دهـد         360 تا   200 بدون نبض از 
  .كه شوك الزم است

      

        »شوك الزم است ـ كنار بايستيد«اعالم مي كند  18

19  
مخـصوصاً  ( نـدارد   مطئمن مي شود كه هيچكس بـا بيمـار تمـاس            

فردي كه در حال تهويه بيمار مـي باشـد، دسـتانش حتـي بـا لولـه                  
  ).داخل تراشه و ديگر تجهيزات تماس نداشته باشد

      

        .با اشاره دستگاه دكمه شوك را فشار مي دهد  20

21  
 ثانيه اي كه    20-30دستگاه ريتم قلب را تحليل مي كند و در عرض           

ست وي نيز به ريتم قلبـي توجـه مـي           دستگاه در حال تحليل ريتم ا     
  .كند

      

22  

 بدون نبض وجود داشته باشـد، مجـدداً         VT و   VFدر صورتي كه    
، در  )تا سه بار پشت سـرهم       ( دستگاه جهت شوك آماده مي شود       

هر بار شوك از عدم تماس خود و ديگران با بيمار اطمينان حاصل             
  .مي كند

      

        .كليد شوك را فشار مي دهد  23

يك دقيقه ماساژ قلبي    ) 200-300 و   360( بار انجام شوك     3پس از     24
  .و تهويه انجام مي دهد

      

        .بعد از شوك بالفاصله دستگاه را دوباره شارژ مي كند  25

 ديد دفيبريالتور را تخليه و نـبض را كنتـرل           VFاگر ريتمي غير از       26
  .مي كند

      

دي را وارد كرده و پـس     پايدار مي بيند شوك هاي بع      VFاگر ريتم     27
  . مي كندCPR  دقيقه 1از سه بار شوك به مدت 
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                            شيفت:                                    نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                             نام عامل انجام كار

  دفيبريالسيون خارجي قلب با استفاده از دفيبريالسيون تك فاز: اليتنوع فع
  : اهداف

 دقيقه اول پـس از      10 دربيماران مبتال به فيبريالسيون بطني، جهت درمان زودرس از دفيبريالسيون در             -1
  .ابتال استفاده مي شود

  .  شود ريالسيون استفاده مي در بيماران دچار تاكي كاردي بطني بدون نبض جهت درمان از اين نوع دفيب-2
  :وسايل مورد نياز

) در صورت نيـاز     (پدهاي متوسط تماسي     -)خارجي  ( پدهاي استرنال    -)منوفازيك  ( دستگاه دفيبريالتور    
كيـف   - همراه چاپگر تجهيزات اكـسيژن درمـاني       ) ECG( مانيتور الكتروكارديوگرام    - و يا ژل لوبريكانت   

داروهـاي   -تجهيزات پيس ميكر اورژانـس        - )لوله گذاري   ( جهيزات راه هوايي    ت - )ترالي اورژانس   (احياء  
  قلبي اورژانس 
   پرستار دوره ديده:عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

بيمار را صدا مي كند و      ( سطح هوشياري بيمار را بررسي مي كند          1
  ).شانه هايش را تكان مي دهد 

      

       .را از نظر وجود نبض بررسي مي كندبيمار   2
        .در صورت عدم وجود نبض و عدم هوشياري كمك مي خواهد  3

 را تا رسيدن دفيبريالتور و تجهيـزات اورژانـسي          CPR ( BLS( اقدامات اوليه     4
  .انجام مي دهد

      

5  
 – quick((در صورتي كه دستگاه دفيبريالتور داراي مشخصه ي 

look ((  دال ها را روي سـينه بيمـار  مـي گـذارد تـا بـا       مي باشد، پ
 .سرعت، يك ريتم از قلب بيمار نمايش دهد

      

6  
در غير اين صورت ليدهاي مانيتور را با سـرعت و دقـت در محـل                
خود روي سـينه بيمـار مـي چـسباند و ريـتم قلبـي او را بررسـي                   

 .كند مي

      

در محـل   و يا ژل لوبريكانـت را       ) در صورت وجود    ( پدهاي تماس     7
 .قرارگيري دفيبريالتور روي سينه برهنه ي بيمار مي چسباند

      

       –جلـويي   (  لتـرال    –جهت انجام دفيبريالسيون به طريقه ي قـدامي           8
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 يك پدال را در سـمت راسـت فوقـاني جنـاغ سـينه پـايين                  ،)كناري  
كالويكول راسـت قـرار داده و پـدال ديگـر را بـاالي پنجمـين و يـا                   

ده اي در سمت چپ خط زير بغل قدامي قرار ششمين فضاي بين دن
 .مي دهد

       .دفيبريالتور را روشن مي كند  9
       . ژول تنظيم مي كند200سطح انرژي را روي عدد   10
       .دكمه ي شارژ را فشار مي دهد  11
       .ريتم قلبي بيمار را مجدداً بررسي مي كند  12

13  

ي يا تاكي كاردي بطني در صورتي كه بيمار روي فيبريالسيون بطن      
بدون نبض باقي مانده است، از افرادي كه نزديك بيمار و تخت وي             
مي باشند مي خواهد كه عقب بايـستند و بـا تخـت و بيمـار تمـاس                  

 .نداشته باشند

      

 كيلـوگرم وزن    11پدال ها را روي سينه ي بيمار به اندازه ي فشار              14
 .براي هر پدال فشار مي دهد

      

شارژ روي هر دو پدال را فشار مي دهد تـا انـرژي تخليـه       دكمه ي     15
 .شود

      

       .پدال ها را از سينه ي بيمار  برمي دارد  16
       .ريتم قلبي بيمار را مجدداً بررسي مي كند  17
       .اگر الزم است، دفيبريالتور را براي دومين بار آماده مي كند  18

 ژول تنظيم 200-300زه ي سطح انرژي روي دفيبريالتور را به اندا  19
 .مي كند

      

       .به اطرافيان اعالم مي كند كه دفيبريالتور آماده است  20
       .فرآيند باال را تكرار كرده و انرژي را تخليه مي كند  21
       .مجدداً ريتم قلبي بيمار را بررسي مي كند  22

 360اگر مجدداً فيبريالسـيون الزم اسـت، انـرژي دسـتگاه را روي                23
 .ژول تنظيم مي كند

      

        .سپس طبق فرآيند فوق انرژي را تخليه مي كند  24

قبل از هر شوك ريتم قلبـي را        ( سه شوك پي در پي و متوالي مي دهد            25
 ).بررسي مي كند 

      

 را از   CPR  دفيبريالسيون نبض نـدارد،     بار اگر بيمار هنوز بعد از دادن سه        26
  .سر مي گيرد

      

 دهد و درمان هاي دارويي از جمله اپي نفرين را دنبال            اكسيژن مي   27
 .مي كند و نيز اسيدوز را اصالح مي كند
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عواملي كه باعث ايجاد نارسايي در ريتم قلب بيمـار شـده اسـت را                 28
.   پيدا كرده و درصدد درمان آن است) مانند اسيدوز يا هيپوكسي (

      

29  
باعث برگشت ريـتم قلبـي بـه حالـت             صورتي كه دفيبريالسيون،   در

نبض هاي محيطي و مركزي بيمار و فـشارخون           طبيعي شده است،    
 . و تعداد ضربان نبض و تعداد تنفس بيمار را بررسي مي كند

      

       .سطح هوشياري بيمار را ازريابي مي كند  30

 ادراري را   ريتم قلبي، صـداهاي تنفـسي، رنـگ پوسـت و بـرون ده               31
 .ارزيابي مي كند

      

        . بيمار را بررسي مي كندECGگازهاي خون شرياني، و   32
       .به بيمار اكسيژن مي دهد  33

در صورت نياز بيمار را ونتيله مي كند و دارو درماني را انجام مي               34
 .دهد

      

35  
قفسه ي سينه بيمار را از نظـر وجـود زخـم در اثـر تخليـه انـرژي                   

كي بررسي مي كند و در صورت وجود آن را درمان مي كند             الكتري
 ).طبق دستور پزشك ( 

      

       .كرم هاي نرم كننده يا كورتيكوستروئيد به زخم مي مالد  36
       .دفيبريالتور را جهت استفاده احتمالي بعدي آماده مي كند  37

38  

  :كليه مشاهدات و يافته هاي خود را ثبت مي كند
   قبل و بعد از دفيبريالسيون ECGبيمار را در  ريتم قلبي -الف
 تاريخ و زمان انجام دفيبريالسيون، تعداد دفيبريالسيون هـا و           -ب

ولتاژ استفاده شده در هر كـدام را و اسـتريپ هـاي مربـوط را در                 
  .پرونده الصاق مي كند

 زمان و محلي از نوار الكتروكارديوگرام كه نبض دوبـاره ديـده     -ج
  .شده است

   طريقه ي تجويز و زمان استفاده از داروها دوز،-د
   انجام شده و مدت آن و مدت زمان باقي ماندن راه هواييCPR -ه

   عاليم حياتي كنترل شده–ي 
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               :                                               تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                  :                                           نام عامل انجام كار
  كمك در انجام كات دان: عنوان فعاليت

  :اهداف 
  .هاي محيطي نباشد  دسترسي به وريد بيمار در صورتي كه امكان دسترسي به وريد-1
  .  رسانيدن مايعات به بيماراني كه طوالني مدت بستري مي شوند-2

   :وسايل موردنياز
 ـ تيـغ بيـستوري ـ دسـته ـ گـاز        15 و 11چاقوي  جراحـي كوچـك   : (  دان ـ ست كات دان شامل كاتتر كات

) گيـر   استريل ـ شان پرفوره استريل ـ شا ن استريل ـ قيچي بافت ـ منقبض كننده وريدـ هموستاز ـ سوزن     
ه ـ   سـي سـي ـ محلـول ضـدعفوني كننـد      5بيوتيـك ـ سـرنگ      سيلك  ـ چسب ـ پماد آنتـي   4 تا 1 نخ بخيه -

  حس كننده  دستكش استريل ـ گان ـ ماده بي
   پرستار :عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

        .وسايل را آماده و در كنار تخت قرار مي دهد  1

با بيمار ارتباط برقرار كـرده و مراحـل انجـام كـار و داليـل آن را                    2
  . توضيح مي دهد

      

        .  براي بيمار فراهم مي كندمحيط امن و خلوتي را  3
        .ديهاي خود را تميز  ي شو دست  4
        . به پزشك در پوشيدن گان استريل و دستكش كمك مي كند  5

  ست كت دان را روي ميزي كه دسترسي پزشك به آن آسان است،             6
  . باز مي كند

      

        . دستكش را مي پوشد  7
        . مي دهدشان ساده را زير محل مورد نظر قرار   8
        . ناحيه مورد نظر را با ماده ضدعفوني كننده به دقت تميز مي كند  9

كننده را به ميزان دستور داده شده دراختيار پزشـك   حس    ماده بي   10
  . قرار مي دهد

      

        . در تمام مدت انجام كار وسايل را دراختيار پزشك قرار مي دهد  11

كل زيـر نظرمـي گيـرد و بـا صـحبت            بيمار را از نظر هر گونه مـش         12
  . كردن با وي او را كنترل مي كند

      

 محل مورد نظر را با گاز اسـتريل          پس از بخيه زدن توسط پزشك،       13
  . بيوتيك پانسمان مي كند آغشته به پماد آنتي
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 جريان مايع وريـدي را برقـرار و      پس از اتمام كار  توسط پزشك ،         14
  . م مي دهدتنظيم قطرات سرم را انجا

      

 CSR كت دان را جهت فرسـتادن بـه           آوري و ست    كليه وسايل را جمع     15
  . آماده مي كند

      

        . بيمار را در پوزيشن راحت قرار مي دهد  16

محل مورد عمل را از نظـر عاليـم ورم ـ همـاتوم يـا انفيلتراسـيون         17
  . مايع به زير پوست بررسي مي كند

      

تاريخ و ساعت آن و حاالت بيمار را در گـزارش             ،مراحل انجام كار      18
  . به طور دقيق ثبت مي كند

      

          .روي چسب كت دان تاريخ نصب را مي نويسد  19
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                        :                                      تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                           :                                  نام عامل انجام كار

  كمك به پوشاندن جوراب هاي ضد آمبولي  : نوع فعاليت
  :  اهداف

  كمك به عمل انقباض عضالت و برگشت خون وريدي از انتهاهاي اندام تحتاني
  :وسايل مورد نياز

   پودر- جوراب ضد آمبولي با توجه به سايز بيمار  
  پرستار ، بهيار : انجام كارعامل 

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

        .هدف از انجام كار را براي بيمار توضيح مي دهد  1

يكساعت قبـل از پوشـيدن جـوراب مـددجو را در وضـعيت بـه پـشت                    2
 .خوابيده قرار مي دهد

      

        .حريم بيمار را حفظ مي كند  3
        .ك هستنداطمينان مي يابد كه پاها خش  4
       .كمي پودر به پاها مي زند  5
       .جوراب ها را به طرف خارج بر مي گرداند  6
       .پا را داخل آن قرار مي دهد  7
       .قسمت پاشنه و پشت پا را داخل جوراب جابه جا مي كند  8
        .به آرامي جوراب را روي ساق پا مي كشد  9
       .چين هاي آن را صاف مي كند  10
       .قسمت باالي جوراب را از نظر صاف بودن كنترل مي كند  11
       .انگشتان پا را از نظر گردش خون و گرما بررسي مي كند  12

جوراب هاي ضد آمبولي را حداقل دوبـار در روز خـارج مـي كنـد   13
 ).با توجه به راهنماي استفاده از كارخانه ي سازنده جوراب ( 
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 :                                                             تاريخ:                                  ي درماني يا بيمارستاننام مركز آموزش

                         :                                          شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                             نام عامل انجام كار

  در بزرگسالECG تهيه :نوع فعاليت

  :هدف
  يبررسي كاركرد سيستم قلبي جهت تشخيص بيماري ها و مشكالت قلب 

  :وسايل مورد نياز
  دستگاه شيو در صورت لزوم   - پاراوان  - گاز   - ژل - كاغذ ثبت ـ الكترودها   ـECGماشين ثبت  

   نوار نگار- بهيار - پرستار :عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        . وسايل مورد نياز را فراهم مي كند  1

مي دهد و توضيح مي دهـد          توضيح   ECGانجام  به بيمار در ارتباط با        2
  . كه هيچ دردي ندارد

      

3  

او را در وضـعيت بـه   ( آمـاده مـي كنـد   ECG بيمار را جهت گرفتن
 در مركز تخت قرار مي دهد به طـوري كـه بازوهـا               پشت خوابيده ،  

و در صورتي كه خوابيـدن بـراي بيمـار          ) در اطراف وي قرار گيرد    
  .باال مي آوردمشكل باشد سر تخت را كمي 

      

و خلـوتي را بـراي بيمـار ايجـاد          پاراوان را كـشيده و محـيط امـن            4
  .كند مي 

      

5  
به بيمار كمك مي كند كه براي دسترسي به قفسه سينه و مچ دست هـا   

از ملحفه براي حفظ پوشش بيمار استفاده مـي كنـد           . و پاها آماده شود   
 .تا بيمار راحت باشد

      

ماس بهتر الكترودها با پوست استفاده مي       از ژل مخصوص جهت ت      6
 .كند

      

7  

الكترودها را به نحو صحيح بـه بيمـار متـصل مـي كنـد و مطمـئن                  
اگـر  . انـد   شود كه تمامي ليدها به درستي به بيمار اتـصال يافتـه             مي

موهاي سينه مانع قرار گرفتن صحيح الكترودها باشد آن نواحي را           
 .تراشد و پوست را تميز مي كند مي

      

8  

   ، III     ، AVR و   II و Iدستگاه را روشن نموده و از تمـام ليـدهاي           
AVL و AVF  ،   V1 6 تا V   طوالني الكتروكـارديوگرام تهيـه      2و ليد 

قبل از شروع دستگاه را براساس دسـتورالعمل كارخانـه          ( مي كند   
  ). مي كند سازنده تنظيم و كاليبره 
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 را روي  نـوار  ECG گام گرفتن هر گونه ناراحتي و درد در قفسه سينه هن  9
 .  مي كند ثبت 

      

 تمامي الكترودهـا را از بيمـار جـدا كـرده و بـا               ECGپس از انجام      10
. كند مي ها را از روي بدن مددجو به آرامي پاك  دستمال كاغذي، ژل

      

)  تاريخ و ساعت انجام  نام و نام خانوادگي،( كليه مشخصات بيمار   11
 .يادداشت مي كند ECGرا در  نوار 

      

بيمار را از تخـت بلنـد كـرده و در پوشـيدن لبـاس كمـك مـي كنـد                 12
 ).مي دهد براساس وضعيت بيمار او را تحويل (

      

13  ECG           را در فرم مربوط چـسبانده و مشخـصات فـرم را بـه طـور 
 .مي كند كامل پر مي كند و در پرونده بيمار نصب 

      

        . دهد را گزارش ميECGآماده بودن   14

تمام مراحل انجام كار را به صـورت دقيـق در پرونـده  و گـزارش              15
 . پرستاري ثبت مي كند
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             بخشنام 
  :مضاء و مهر نظام پرستاري ارزشيابا:                                                             نام عامل انجام كار

    بيمارECG پايش : فعاليتنوع
   :اهداف 

  بيمار و تشخيص ديس ريتمي هاي قلبي ECG  پايش مداوم وضعيت-1
   همراهي با بيمار-2

   :وسايل موردنياز
 كاغـذ مخـصوص جهـت گـرفتن     -  ژل مخصوص جهت هدايت    - چست ليد    -دستگاه مانيتور و ليد مربوطه    

  نوار قلب
  پرستار دوره ديده:  امل انجام كارع
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

روش كار و اين كه بيمار در طي انجام كار دردي نخواهد داشت را           1
  .به وي توضيح مي دهد

      

        .دستگاه را به پريز برق وصل مي كند  2

3  
ناحيه سينه بيمار را بـراي وصـل الكترودهـاي مانيتورينـگ آمـاده           

سـينه بيمـار را مـي تراشـد تـا      ) در مردها(در صورت نياز    . كند  مي
  . شودفراهمامكان چسبانيدن و قرار دادن صحيح الكترودها 

      

موها را از سينه پاك كرده و محل الكترودهـا را بـا آب و صـابون                   4
  .شسته و سپس خشك مي كند

      

چــست ليــدها را طبــق راهنمــاي مربوطــه در محــل مناســب نــصب   5
  .در صورت ضرورت از ژل استفاده مي كند. كند مي

      

        . روشن مي كندoff/onدستگاه را با دكمه   6
        .در صورت لزوم در محل چست ليدها ژل مي زند  7
        .سيم هاي رابط را به چست الكترود وصل مي كند  8
        .آالرم و سرعت دستگاه را تنظيم مي كند  9
        .داوم بررسي و مشاهده مي كندمانيتور بيمار را به طور م  10
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                      شيفت:                                                                          نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                             نام عامل انجام كار

  الكتروكارديوگرافي قلب راست: نوع فعاليت
  تشخيص انفاركتوس هاي وسيع ناحيه ي تحتاني قلب و انفاركتوس هاي بطن راست :هدف

  :وسايل مورد نياز
  ژل به منظور ايجاد حداكثر تماس الكترودها با          -  كاغذ الكتروكارديوگرام     -الكتروكارديوگرافي چند كاناله   

   پد تميز- گاز –پوست بدن 
  پرستار واجد شرايط: عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي   انجام كارمراحل رديف

       .دستگاه الكتروكارديوگرافي را كنار  تخت بيمار قرار مي دهد  1

ضمن ايجاد يك ارتباط كالمي، پيرامون چگونگي انجام كـار و نيـاز بـه           2
 .آن بنا به دستور پزشك مربوط به بيمار توضيح مي دهد

      

3  

اها و قفسه سـينه     از بيمار مي خواهد كه مچ دست ها و نواحي قوزك پ           
گويـد كـه    را براي قرار دادن الكترودها برهنه كند و نيـز بـه بيمـار مـي            

انجام اين پروسيجر دردنـاك نبـوده و تنهـا چنـد دقيقـه طـول خواهـد                  
 .كشيد

      

4  
بيمار را در وضـعيت صـاف بـه پـشت خوابيـده قـرار مـي دهـد و در                     

مه نشـسته   صورتي كه بيمار نتواند صاف دراز بكشد او را در حالت ني           
 .قرار مي دهد

      

5  

محل هاي مناسب جهت قرار دادن الكترودهـا در قـسمت مـچ دسـت و                
قسمت هـاي كـم مـو، گوشـتي و صـاف            ( قوزك پاها را آماده مي كند       

پد تميز بـه ژل آغـشته       يا  و محل هاي نام برده را با گاز         ) مناسب ترند   
 .مي كند

      

6  

شخص شده اند كه بايد    ليدهاي دستگاه با كد و رنگ هاي مخصوص، م        
 دست  –طبق اين رنگ ها ليدها را در محل مشخص خود در دست چپ              

رنـگ  .  پاي چـپ و پـاي راسـت و ناحيـه جلـو قلبـي قـرار داد                –راست  
بـا هـم    ) اروپايي و آمريكايي  ( اشتقاق ها در دستگاه هاي ساخته شده        

 .متفاوت هستند

      

هـت اتـصال ليـدهاي      پس از انجام مراحل فوق قفسه سـينه بيمـار را ج             7
دهـد    سينه اي آماده مي كند و طبق مراحل ذيل الكترودها را اتصال مي            
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 بيمـار قـرار مـي       Breastدر صورتي كه بيمار زن است ليدها را زير          ( 
  ).دهد 

8  
از انگشت دست خود استفاده نموده و از باال به سمت پايين اسـتخوان              

 اين ناحيه در محـاذات      جناغ را لمس مي كند تا به برجستگي آن برسد،         
 .  اي است فضاي دوم بين دنده

      

9  
از فضاي بين دنده اي دوم با انگشت فـضاهاي بـين دنـده اي را لمـس                  

سمت چپ جناغ بيمـار     ( مي كند تا به فضاي بين دنده اي چهارم برسد           
  .را قرار مي دهد ) VIR(و در اين محل ليد سينه اي ) 

      

 در سمت راست جناغ بيمار ليد سينه اي         در سمت راست محل ليد قلبي       10
)R 2 V(را متصل مي كند.  

      

11  
با حركت انگشت دست فضاي بين دنده اي پـنجم را در سـمت راسـت                

را در محـل تقـاطع خـط فرضـي كـه از              ) V4R( بيمار پيدا نموده، ليـد      
  .وسط ترقوه ي راست بيمار به پايين كشيده مي شود قرار مي دهد

      

 در نظـر مـي گيـرد و         V4R  - V2R افقي ميان ليدهاي     يك خط فرضي    12
  .را قرار مي دهدV3Rدر وسط اين خط ليد سينه اي 

      

13  

مي گذرد در محل تقاطع خط فرضي       V4Rدر امتداد خط افقي كه از ليد        
را قـرار مـي دهـد و     V5Rزير بغلي قدامي طرف راست ليد بنفش رنـگ          
گـذرد بـا خـط      مـي   V4Rسپس در محل تقاطع خط افقي كه از فـضاي           

  .را متصل مي كندV6Rمياني زير بغلي طرف راست ليد سياه رنگ 

      

14  
 را روشن نموده و اقدام به ثبـت الكتروكـارديوگرام مـي             ECGدستگاه  

و از بيمار مي خواهـد كـه بـه          )   را فشار مي دهد       Recordدكمه  ( كند  
  .طور عادي نفس كشيده و در طي انجام كار صحبت نكند

      

15  
 صورتي كه مشخصات بيمار را در دستگاه قـبالً وارد نكـرده اسـت      در

 قلـب راسـت   ECG قيد نموده و حتماً عبـارت  ECGآن ها را روي نوار    
)Right chest ECG ( را درج مي كند.  

      

16  
شواهد خود را در گزارش پرستاري قيد مي كند و نيز تحمل بيمـار در               

 را در   ECGنـسخه از    طي انجام پروسـيجر را نيـز مـي نويـسد و يـك               
  .چارت مخصوص بيمار الصاق مي كند
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                           شيفت:                                                     نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                             نام عامل انجام كار

 ST .پايش قطعه : نوع فعاليت

   :هدف
  تشخيص آسيب هاي عضله قلب

   :وسايل مورد نياز
   دستكش- ST مانيتور جهت پايش قطعه -  پنبه الكلي - ECG كابل -  گاز يا  پد -چست ليد 

  پرستار: عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

ر وسايل نام برده را در كنار تخت بيمار آورده و مراحل انجـام كـا                1
 .را كامالً به بيمار توضيح مي دهد

      

2  
پس از آماده كردن بيمار الكترودها را در محل خـاص روي قفـسه              

قبالً محل چساباندن چست الكترودهـا را       (سينه بيمار قرار مي دهد      
 .تراشد و در صورت لزوم موهاي آن را مي) تميز مي كند

      

ــه       3 ــايش قطع ــه پ ــوط ب ــت مرب ــشار دادن  STحال ــا ف ــه  را ب دكم
)Monitoring procedures ( روي مانيتور فعال مي كند.  

      

4  
حالـت مناسـب مربـوط بـه         ) parameters( با فشار دادن دكمه ي      

سـه كانـال كـه مـي        (  مانيتورينگ را فعال مي كند       STمحور كانال   
  ).توانند هر كدام يك ليد را پايش كنند 

      

 و 2 و 1(  ليد مناسب مانيتور ) chang leads( با فشردن دكمه ي   5
  .را براي هر كانال انتخاب مي كند ) … و 3

      

6  

در صورت نياز نقاط مختلف مربوط به اندازه گيـري قـسمت هـاي              
 را مــشخص كــرده بــا فــشار دادن دكمــه ي STمختلــف قطعــه ي 

 )ISO point (   خط زمينـه)base line (  را روي قطعـهST  معلـوم 
 P2اد شده را حركت مي دهد تا فاصله ي          مي كند و مكان نماي ايج     

  . روي صفحه پايشگر مشخص شودPTو 

      

مكان نماهايي را كـه ايـن نقطـه را           ) jpoint(با فشار دادن دكمه ي        7
  .نشان مي دهند آشكار مي كند

      

        .ميزان مي كند jPoint ميلي ثانيه پس از نقطه ي 80 را STي  نقطه  8
      را جهت  ) ST segment( هاي مختلفمحدوده اندازه هاي قسمت  9
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  . زنگ هشدار تنظيم مي كند

را فـشار  ) Normal screen(يـا  ) standard screen(ي  دكمـه   10
  .مي دهد تا صفحه ي نمايش به حالت اوليه باز گردد
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 :                                                                       تاريخ:                        نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                             نام عامل انجام كار

  انجام و يا كمك در انجام مانور والسالوا: نوع فعاليت
  :هدف

   درمان تاكيكاردي حمله اي فوق بطني 
  :وسايل مورد نياز

 – و ليـدهاي آن      ECG مـانتيور    –ورژانـس و تجهيـزات راه هـوايي         ترالي اورژانـس همـراه بـا داروهـاي ا         
در (  داروهـاي كارديوتونيـك   – وسـايل شـيو   – درصـد  5 سـرم قنـدي   – تورنيكت –هاي خط وريدي      لوله

  ).صورت دستور
  پرستار دوره ديده: عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

 و نحوه كار و هـدف خـود را از انجـام             با بيمار ارتباط برقرار مي كند       1
 .كار به وي توضيح مي دهد

      

از بيمار مي خواهد كه هر كجا احساس سبكي در سر كرد فوراً وي را   2
 .در جريان قرار دهد

      

       .بيمار را در وضعيت خوابيده به پشت قرار مي دهد  3
       .يك رگ محيطي براي بيمار مي گيرد  4
را به خـط وريـدي وصـل مـي كنـد و در حالـت                 درصد   5سرم قندي     5

KVO طبق دستور پزشك(  قرار مي دهد.(  
      

       .تراشد ميدر صورت لزوم موهاي سينه ي بيمار را   6
 را در محــل مخــصوص خــود روي ســينه بيمــار  ECGالكترودهــاي   7

  .چسباند مي
      

والً معم( ليدي را انتخاب مي كند كه بتواند ديس ريتمي را واضح ببيند               8
  ).2ليد 

      

       . بيمار به عنوان اطالعات پايه مي گيردECG يك استريپ از   9
   درمانور والسالوا–الف 

از بيمار مي خواهد كه يـك دم عميـق بكـشد و سـپس آن را در سـينه          10
 .حبس كند و در همان حال سعي در تخليه ي آن كند

      

11  
 و يا اگر ديس      ند،در صورتي كه احساس سبكي در سر يا سرگيجه نك         

 10 از او مي خواهد كه نفس بكشد و آن را     ريتمي جديدي اتفاق نيافتد،   
 .ثانيه حبس كند

      

12  

در صورتي كه احساس سبكي در سر يا سر گيجه دارد يا در صـفحه               
 مـثالً آسيـستول طـول        ي مانيتور ديس ريتمي جديدي مـشاهده شـد،        

 تا كي كـاردي بطنـي، از او    هاي  متعدد وPvc   ثانيه، 6كشيده بيش از    
هايش   مي خواهد كه نفس خود را بيرون داده و به احتباس هوا در ريه             

  .خاتمه دهد

      

        . بيمار تهيه مي كندECGيك نوار از   13
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 ثانيه از او مي خواهد كـه دم و بـازدم را بـه صـورت آرام                  10پس از     14
 .انجام دهد

      

 كاهش ضربان قلب را نسبت به قبـل          در مانيتور،   اگر مانور موثر بود،     15
 .از انجام مانور ارزيابي مي كند

      

        . بيمار تهيه مي كندECGيك نوار از   16
  : در ماساژ سينوس كاروتيد–ب 

       . واضح داشته باشدPاز ليدي نوار تهيه مي كند كه موج هاي   17
        .سينوس كاروتيد هر دو طرف را معاينه مي كند  18
اي غير طبيعـي شـنيد، بـه پزشـك اطـالع مـي دهـد و ماسـاژ                   اگر صد   19

  .سينوس كاروتيد را انجام نمي دهد
      

اگر صداي غير طبيعي نشنيد، طبق دستور عمـل مـي كنـد و اقـدام بـه                    20
  .انجام ماساژ سينوس كاروتيد مي كند

      

ابتدا محل دو شاخه شدن شريان كاروتيد را در سـمت راسـت گـردن                 21
  .پيدا مي كند

      

به منظور فوق سر بيمار را كمي به سمت چپ خم مـي كنـد تـا گـردن               22
  .وي به حالت كشيده قرار گيرد

      

        .محل دو شاخه شدن شريان كاروتيد را پيدا مي كند  23

24  
 ثانيـه سـينوس كاروتيـد       3 -5با استفاده از حركت چرخشي به مـدت         

 ثانيه ماساژ را    5بيشتر از   (  ماساژ مي دهد      سمت راست را به آرامي،    
  ).ادامه نمي دهد 

      

 تهيـه  ECG بيمار را مانيتور مي كند و يـك نـوار از        ECGدر بين انجام تكنيك       25
  .مي كند

      

  زماني كه سرعت ضربانات بطني به طـرز مـوثري كـاهش پيـدا كـرد،                 26
  . دهد را تشخيصماساژ سينوس را قطع مي كند تا بتواند ريتم

      

        .يير الگوي ريتم داشت به سرعت ماساژ را قطع مي كنددر صورتي كه تغ  27
در صورتي كه ديس ريتمي خطرناكي مشاهده شد ترالي اورژانـس را              28

  .  در دسترس و آماده  مي گذاردCPRبراي انجام 
      

29  
 ماسـاژ سـينوس       ثانيـه مـوثر واقـع نـشد،        5اگر تكنيك فوق در مـدت       

ژ سـينوس كاروتيـد چـپ را        كاروتيد راست را متوقف مي كند و ماسا       
  .شروع مي كند

      

در صورتي كه هيچ كدام موثر نبود طبـق دسـتور داروهـاي كارديوتونيـك را                  30
  .تزريق مي كند

      

        . بيمار تهيه مي كندECGيك نوار از   31

32  

  :كليه مشاهدات و يافته هاي خود را ثبت مي كند
  . تاريخ و زمان انجام تكنيك–الف 
نيك را انجـام داده اسـت و چـرا انجـام آن ضـرورت                چه كسي تك   -ب

  .داشته است
  . مشكالت پيش آمده و اقدامات انجام شده  پاسخ بيمار به تكنيك،-ج
  . حين و بعد از انجام تكنيك ،  قبلECG نوار -د
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                                                 :             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                                                    :         نام عامل انجام كار

 )ي مقدمات احياي قلبي، ريوي   (اقدامات اوليه :نوع فعاليت

  :اهداف

  ي قلبي و تنفسي تالش براي برگشت تنفس خود به خودي و جريان خون در زمان بروز وقفه -1
 اييباز كردن و حفظ راه هو -2

  فراهم كردن تهويه كمكي توسط تنفس مصنوعي احياء كننده -3
 بهبود وضعيت گردش خون توسط ماساژ خارجي قلب -4

  :وسايل مورد نياز
در صورت وجود ماسك جيبي يا ( تجهيزات خاص ندارد  در مكان هاي عمومي و يا هر مكان ديگر نياز به 

 CPRهتخت(ريوي در نظر گرفته شده است  احياء قلبي كه امكانات در مراكز يا مكان هاي عمومي -)كمكي 

 )يا پارچه تميز گاز –  رابط  ايروي-ماسك -

    بهيار-پرستار  :عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
   در روش يك نفره-

بيمار را با صداي بلند صدا مي زند، ضمن تكـان دادن شـانه هـاي                  1
 .وشيار است يا خيروي مطمئن مي شود كه ه

      

       .در صورت عدم پاسخ كمك مي خواهد  2
        .بيمار را به پشت و به حالت صاف مي خواباند  3

ضمن در نظـر گـرفتن احتمـال آسـيب نخـاع گردنـي، بيمـار را در                    4
 .وضعيت ريكاوري قرار مي دهد

      

5  
 وجود جراحت، يا شكستگي در ناحيه ي سر و گردن با            در صورت 

در حالي كه سر و گردن را جداگانـه         ( او را حركت مي دهد      احتياط  
 ).حمايت مي مي كند

      

6  

با يك دست چانه و زبان بيمار را گرفته و با دست ديگر و با كمـك    
يك تكه گاز يا دو انگشت اشاره و وسـطي از كنـار دهـان، فـضاي                 
دهان و حلق مصدوم را از نظر وجود ترشحات و مواد اسـتفراغي             

 .پاك مي كند

      

       از مصدوم سوال مي كند حالش خوب است؟  7
       . صرف نظر مي كندCPR اگر پاسخ داد از شروع  8



چك ليست استانداردهاي خدمات پرستاري

 
878

در صورت عدم پاسخ، كنار شانه هاي بيمار روي زمين زانـو مـي                9
 .زند

      

10  
 عدم وجود شكستگي و يا جراحت در ناحيـه ي گـردن،             در صورت 

خـود را بـاالي     جهت عقب راندن سر و باال بردن چانـه يـك دسـت              
 .پيشاني قرار مي دهد

      

       .پيشاني بيمار را كمي به عقب مي راند  11

انگشت اشاره و وسطي دست ديگرش را زير استخوان فـك پـايين               12
 .روي چانه بيمار مي گذارد

      

       .چانه بيمار را باال مي كشد  13
       .هم زمان دهان بيمار را باز نگه مي دارد  14

دادن انگشتان خود روي بافت نرم چانه خودداري مي كنـد           از قرار     15
 ).را هوايي را مي بندد (

      

در صورت وجود جراحت يا شكـستگي در گـردن مـصدوم جهـت                16
 .استفاده از مانور به جلو راندن فك، باالي سر بيمار زانو مي زند

      

       .آرنج دستان خود را روي زمين قرار مي دهد  17

 دو دست را روي فك پايين نزديـك حفـره دهـان انگشت شست هر    18
 .قرار مي دهد) روي چانه بيمار ( 

      

       .سر انگشت شست را به پايين و در جهت پاهاي بيمار مي گيرد  19

انگشت اشاره هر دو دست را در دو طرف فك پايين مصدوم قـرار                20
 .مي دهد

      

       .جلو مي راندجهت باز شدن راه هوايي، فك تحتاني را به سمت   21
       .مراقب است كه با اين حركت گردن مصدوم را تكان نمي دهد  22

جهت بررسي تـنفس بيمـار، گـوش خـود را نزديـك دهـان و بينـي                    23
 .مصدوم مي گيرد

      

به صداي حركت هوا گوش مي دهـد، آن را احـساس و بـه حركـت                  24
 .قفسه ي سينه بيمار نگاه مي كند

      

 راه تنفس را باز نگه مي دارد و تـنفس مـصدوم را              اگر تنفس دارد،    25
 .هم چنان ارزيابي مي كند تا نيروي كمكي برسد

      

26  
در صورتي كه تنفس ندارد، بعد از باز كردن راه هوايي بـه منظـور       
تنفس مصنوعي، سوراخ هاي بينـي بيمـار را بـا انگـشت شـست و                

 ).ن در روش دهان به دها( انگشت كوچك يك دست خود مي بندد 

      

       .عميق مي كشد) دم ( يك نفس   27
      در صـورت وجـود     (لب هاي خود را دور لب هاي بيمار مي گذارد  28
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 ).از ماسك جيبي، يا رابط كمك مي گيرد 

       . ثانيه دو تهويه كامل و آرام به بيمار مي دهد2-4در عرض   29

دم بـه   سر بيمار را به عقب خم مي كند و فرصت مـي دهـد تـا بـاز                   30
 ). ثانيه به ازاي هر تهويه 1-2( راحتي انجام شود 

      

31  
در صورت آسيب فك يا دهـان جهـت اسـتفاده از روش دهـان بـه                 
بيني، دهان بيمار را با فشردن لب ها به روي هم مي بنـدد و داخـل    

 .سوراخ هاي بيني مي دمد

      

د در صورتي كه اولين تنفس موثر نبود، دو مرتبه وضعيت مي دهـ              32
 .و تهويه مي كند

      

در صورتي كه باز هم موثر نبود به وضعيت نامناسـب راه هـوايي                33
 .مشكوك مي شود

      

دهان بيمار را از نظر وجود دنـدان مـصنوعي شـل شـده بررسـي                  34
 .كند مي

      

اگر دندان مصنوعي يا هر جسم خارجي ديگر راه تنفـسي را بـسته               35
 .ا باز مي كنداست، آن ها را خارج و راه تنفس ر

      

يك دست خود را بـاالي سـر بيمـار طـوري نگـه مـي دارد كـه راه                      36
 .هوايي باز بماند

      

با دست ديگر ضربان نبض شريان كاروتيد بيمار را در سمتي كـه               37
 .نزديك خودش است بررسي مي كند

      

       . ثانيه ضربان نبض را چك مي كند10-5  38

 تـنفس مـي دهـد 12رد در هر دقيقه     در صورتي كه قلب ضربان دا       39
 ). ثانيه يك تنفس 5هر ( 

      

       . تنفس ضربان قلب را بررسي مي كند12پس از هر   40
       .در صورتي كه قلب ضربان ندارد، ماساژ قلبي را شروع مي كند  41
       .بيمار را روي يك سطح صاف و سفت قرار مي دهد  42

كه زانوهايش از هـم جـدا و قـسمت        د  كنار بيمار طوري زانو مي زن       43
 . باالي قفسه ي سينه بيمار قرار گيردويفوقاني بدن 

      

       .لبه ي تحتاني آخرين دنده را پيدا مي كند  44

انگشتان خود را در طول اين لبه بـه سـمت حفـره ي محـل اتـصال           45
 .حركت مي دهد) زير زائده ي گزيفوئيد ( دنده ها با استرنوم 

      

مياني يك دسـت خـود را روي حفـره اسـترنوم و انگـشت               انگشت    46
 .شست دست ديگر خود را روي كف استرنوم قرار مي دهد

      

      پاشنه ي دست ديگر خود را روي استرنوم در كنار انگشت شـست        47
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در يك سوم تحتاني استرنوم و دو       ( دست ديگر خود قرار مي دهد       
 ).انگشت باالتر از زائده ي گزيفوئيد 

ور طــولي پاشــنه ي دســت خــود را در رديــف محــور طــولي  محــ  48
 .استرنوم بيمار قرار مي دهد

      

پاشنه دست اول خود را كه روي حفره اسـترنوم قـرار دارد، روي                49
 .دست غالب مي گذارد

      

مطمئن مي شود كه دستش به طرز صحيح روي دست ديگـر قـرار                50
 .يستماس نگرفته و انگشتانش با قفسه ي سينه ي بيمار در ت

      

با آرنج هاي صاف، بازوهاي مستقيم و شانه هايي كه در راسـتاي               51
 .دست هايش است جهت انجام ماساژ قلبي آماده مي شود

      

بـا انتقـال وزن قـسمت فوقـاني بــدن خـود، اسـترنوم بيمـار را بــه          52
  . مي فشاردcm 5 – 8/3ي  اندازه

      

       .تقل مي كندفشار را از طريق پاشنه ي دست هايش من  53

54  
پس از هر ماساژ، فشار را برمي دارد و اجازه مي دهد كه قفسه ي               
سينه به وضعيت طبيعي برگردد به نحوي كه قلب بتواند پـر خـون              

 .شود

      

       .وضعيت دست هايش را در طول ماساژ قلبي تغيير نمي دهد  55

ماسـاژ  ، تعـداد    )مي شـمارد    15 تا   1از شماره   (  ماساژ مي دهد     15  54
 . بار در دقيقه باشد10 -100بايد 

      

       .راه هوايي را باز مي كند  56
       . تنفس مي دهد2  57
       . ماساژ مي دهد15  58
       ). تنفس 2+  ماساژ 15(  بار سيكل را تكرار مي كند 4  59
       .نبض شريان كاروتيد را بررسي مي كند  60

 تـنفس   2+  ماسـاژ    15( دهد     ادامه مي  CPRدر صورت فقدان نبض، به        61
 ). بار4به تعداد 

      

       .پس از پايان هر سيكل، تنفس و ضربان نبض را بررسي مي كند  62

 تنفس مـي دهـد 12در صورتي كه بيمار نبض دارد و تنفس ندارد،            63
 .و نبض مصدوم را پايش مي كند) در هر دقيقه ( 

      

       .ي كنداگر نبض و تنفس دارد، هر دو را پايش م  64

زماني كه نبض و تنفس بيمار برقرار شد ماساژ و تنفس را قطـع و                 65
 .در عين حال راه هوا را باز نگه مي دارد

      

      در جستجوي كمك است تا مصدوم يا بيمار را به امكانات حمـايتي               66
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  .رساندب CPRپيشرفته 

راي اگر فرد ديگري به كمك آمد، از نفر دوم مـي خواهـد مجـدداً بـ                  67
 . كمك طلب كندCPRدستيابي به حمايت هاي پيشرفته 

      

د صدا مي زند، ضمن تكـان دادن شـانه هـاي            نبيمار را با صداي بل      68
 .وي مطمئن مي شود كه هوشيار است يا خير

      

   در روش دو نفره-

است، اگر فرد ديگري بـه كمـك آمـد، از    CPR در حالي كه مشغول   69
 .طلب كمك كندنفر دوم مي خواهد مجدداً 

      

 نديـده اسـت، بـه او مـي گويـد منتظـر              BLSاگر نفـر دوم دوره ي         70
 .فرمان وي باشد

      

 ديده است و وي نيز خسته شده است، از BLS اگر فرد دوم دوره   71
 . يك نفره ادامه بدهدCPRنفر دوم مي خواهد كه به 

      

مـك هـاي     را دارنـد يـا ك      CPRزماني كه هر دو نفر آمادگي انجـام           72
 . دو نفره را آغاز مي كندCPRبيشتري رسيده است 

      

 ثانيـه   5-10از نفر دوم مي خواهـد كـه نـبض بيمـار را در عـرض                   73
 .بررسي كند

      

 تـنفس مـي دهـد و ماسـاژ را           2اگر نفر دوم نـبض را حـس نكـرد،             74
 .كند ميشروع 

      

        . دو نفره را آغاز مي كندCPRپس از رفع خستگي   75
        .ه منظور فوق روي زمين روبروي نفر دوم مي نشيندب  76

، نفـر دوم وضـعيت دسـت        هم زمان با كنترل نبض توسط نفر اول         77
  .كند  ميهايش را جهت انجام ماساژ تنظيم

      

       . را ادامه بدهCPR» نبض ندارد « اگر نبض را حس نكرد، مي گويد   78

اسـاژ قلبـي را انجـام        بـار در دقيقـه م      80 -100نفر دوم با سرعت       79
  .دهد مي

      

 ماسـاژ و  5ماساژ قلبي و تنفس مصنوعي را در يك سيكل برابر با    80
  . تنفس ادامه مي دهد1

      

جهت اطمينان از موثر بودن تنفس، نفر دوم كه ماساژ قلبي مي دهد   81
  .كند كند تا حركت قفسه ي سينه را بررسي  ميچند لحظه اي توقف 

      

خسته شد، ) فردي كه ماساژ قلبي مي دهد   ( كه نفر دوم    پس از اين      82
  .»تعويض « پس از دادن تنفس توسط نفر اول، نفر دوم مي گويد 

      

 دچار وقفه   CPRاين تعويض را با دقت و سرعت انجام مي دهد تا              83
  .نشود
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سپس با دادن وضعيت مناسب به دست هايش، ماساژ قلبـي را شـروع                84
  .مي كند

      

كنون نفر دوم تنفس مـصنوعي مـي دهـد و نـبض مـصدوم را در                 ا  85
  . ثانيه بررسي مي كند5-10عرض 

      

        .»بدون نبض « اگر نبض نداشت مي گويد   86

 5(  ضـربه در دقيقـه ماسـاژ مـي دهـد             80-100بـا سـرعت     سپس    87
  ). تنفس 1+ ماساژ قلبي 

      

        .دهدادامه مي CPR تا زمان برگشت ضربان قلب و تنفس به   88
        .ماند مي ACLSمنتظر ورود گروه   89

90  

  :كليه مشاهدات و يافته هاي خود را يادداشت مي كند

   با خبر شدن از ايست قلبي، تنفسي مصدومگي چگون-الف

   تنفسي در صورت امكان و اطالع  علت ايست قلبي،-ب

  CPR  و زمان شروعه است زماني كه متوجه مصدوم شد-پ

  CPR  طول مدت-ت

  ACLS  زمان ورود فرد دوم و گروه-ث
و مـشكالت بـه وجـود آمـده و      CPR  پاسـخ مـصدوم بـه عمليـات    -ج

 شده اقدامات انجام
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         :                                                     تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان
:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش

  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب            :                                                 نام عامل انجام كار
   )ACLS(مديريت كد : نوع فعاليت

    :اهداف
 حمايت هاي قلبي و تنفسي با امكانات پيشرفته تا برقراري وضعيت تنفس و ضربان قلب خود به خودي                   -1

  و پيش گيري از بروز صدمات جبران ناپذير به مغز و ديگر ارگان هاي حياتي بدن بيمار
  . تأمين مراقبت موثر و فوري جهت بيماراني كه دچار ايست قلبي شده اند-2
   اصالح زمينه هاي ايجاد كننده ايست قلبي تنفسي-3

  : وسايل مورد نياز
ي  اسك با دريچه اجازه عبور يك طرفهم -  )ET(، داخل بيني و داخل تراشه اي   )ايروي  ( راه هوايي دهاني     

وسـايل   -كيف يـا ترالـي احيـاء         - وسايل لوله گذاري داخل تراشه      - اكسيژنفلومتر   -منبع اكسيژن    -هوا  
 وسـايل رگ گيـري       -  ست ايست قلبي    -  دستكش استريل  -  ماسك    -گان –لوله بيني، معده اي      - ساكشن

 وسايل كارگذاري الين وريـد مركـزي بـا سـوزن        - 14-18محيطي شامل كاتترها يا آنژيوكت هاي شماره        
مـانيتور و ليـدهاي    - وسايل تزريق داخل رگـي شـامل لولـه ي سـرم و ميكروسـت         - 15-20هاي شماره   

ECG  -  داروهــاي قلبــي شــامل اپــي نفــرين، ليــدوكائين،     - پــدهاي دفيبريالتــور -دســتگاه دفيبريالتــور
  - پروكائين آميد، وازو پرسين، آميودارون، آتروپين، ايزوپرترنول، دوپـامين، كلـسيم كلرايـد و دوبوتـامين               

  )در صورت لزوم ( ست كريكوتيروتومي -پيس ميكر خارجي 
  پرستار: عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي    مراحل انجام كار رديف

1  

مخــصوصاً بخــش هــاي ويــژه و ( در همــه بخــش هــا 
ــا   ــس ه ــيفت    ) اورژان ــر ش ــر در ه ــراد حاض ــراي اف ب

مسئوليت ويژه تعريف مي كند تا رسيدن تـيم اصـلي و            
  :وظايف هر كس معين باشددر حضور آنان 

A&B = ليت برقراري راه هوائي و تنفسوبراي مسو  
(Airway& Breathing )      

C =       براي مـسئوليت ماسـاژ قلبـي و برقـراري گـردش
 ( Circulation)خون

D =   از هبـــراي گـــرفتن خـــط وريـــدي ، واســـتفاد 
 ( Drugs & Fluids) داروها

E = به هماهنگي  مك ك-به عنوان رابط با خانواده بيمار
 ديگر طبق نظر رهبر تيم  اقداماتو CPR  اقدامات

 

      

2  
 كـه وارد محـل وقـوع        استدر صورتي كه اولين كسي      

هوشـياري، بيمـار    ، به منظور ارزيابيستحادثه شده ا
  .را صدا مي زند

A&B 
      



چك ليست استانداردهاي خدمات پرستاري

 
884

       A&B . در صورت عدم پاسخ فوراً كمك مي خواهد  3
ــابي   4 و آن را از وجــود مــواد راه هــوايي بيمــار را ارزي

 A&B  .خارجي و استفراغي پاك مي كند
      

مـي   ها ي مربوطه باز نگه     ي را با يكي از روش     يراه هوا   5
 A&B .دارد

      

       A&B .تنفس و نبض بيمار را ارزيابي مي كند  6
 CPR در صورت عدم وجود نبض و تـنفس اقـدام بـه     7

 A&B  .دكنمي يك نفره 
      

تفاده كـرده و تـنفس مـصنوعي را         از ماسك جيبـي اسـ       8
 A&B  ).د در صورت وجو(شروع مي كند 

      

9  
وارد شـد، اعـالم كـد     BLS زماني كه دومين نفر گروه

يـاً  (دسـتگاه شـوك     و تجهيـزات ترالـي كـد و   مـي كنـد  
 .آورد ميرا به اتاق بيمار  AED ) دفيبريالتور دستي

C 
      

خواهـد  در صورت نياز، از دومين نفر كمك كننـده مـي              10
 C .دهد را زير بيمار قرار CPR تخته

      

دو نفـره را شـروع    BLS  ،CPR با دومين نفـر گـروه    11
 C .مي كند

      

داشـتن   با دسترس بودن ترالي اورژانس براي باز نگـه          12
 A&B .مي كند راه هوا از ايروي استفاده

      

13  
باالي سـر بيمـار قـرار گرفتـه و ضـمن بـاز كـردن راه         

ماسـك و آمبوبـگ    بـا ) Jaw Thrust شبه رو (ييهوا
 .مي دهدبيمار به  %100اكسيژن 

A&B 
      

را ادامه مي دهـد از نفـر سـوم مـي      CPR كه در حالي  14
 C  .خواهد كه دستگاه شوك را آماده كند

      

15  
 و پـد هـا يـا قاشـقك هـاي      كنـد  ميسينه بيمار را برهنه    

ــا  ــور را طبــق راهنم ــرار  دفيبريالت روي ســينه بيمــار ق
 .دهد مي

C 
      

16  
تـشخيص نـوع آريتمـي       از مانيتور دستگاه شوك براي    
 ها به عنـوان الكتـرود   بيمار با استفاده از پد يا قاشقك

ECG براي مانيتور سريع استفاده مي كند. 
C 

      

17  
اگر بيمار دچارفيبريالسيون بطني شـد بـه عنـوان يـك            

را دفيبريله  ي  و ACLS و BLS اقدام واسطه اي بين
 .دمي كن

C 
      

18  
ECG   بيمار را به وسيله چسباندن الكترود هاي سـينه

 شوك مانيتور مي كنـد  و اتصال به ليد مانيتور دستگاه
 .مي كندو يك نوار طوالني تهيه 

C 
      

  اگر آماده كردن دفيبريالتور بـا تـاخير صـورت گيـرد،             19
CPR را ادامه مي دهد. A&B 

      

گـروه كـد را تـا    رهبري  ACLS پرستار آموزش ديده  20
 A&B .گيرد مي رسيدن پزشك به عهده

      

       A&B . مجدداً بررسي مي كند رانبض و تنفس  21
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با آماده بودن الرنگوسـكوپ و لولـه تراشـه ، در لولـه                22
 A&B .مي كند گذاري داخل تراشه كمك

      

را جهـت انجـام لولـه     CPR  ثانيه عمليات30بيشتر از   23
 A&B .نمي كند گذاري داخل تراشه متوقف

      

       A&B .در صورت نياز دهان و حلق بيمار را ساكشن مي كند  24

25  
پس از لوله گذاري داخل تراشه، با گوشـي پزشـكي بـه             

مـي شـود كـه     صداهاي تنفسي گوش مي كند تا مطمئن
 .لوله در جاي واقعي خود قرار گرفته باشد

A&B 
      

اشه بيمـار   در صورت نياز دهان و حلق و داخل لوله تر           26
 A&B .را ساكشن مي كند

      

27  
پس از لوله گذاري داخل تراشه، با گوشـي پزشـكي بـه             

شود كـه لولـه    صداهاي تنفسي گوش مي كند تا مطمئن
 .استدر جاي واقعي خود قرار گرفته 

A&B 
      

28  
اگــر صــداهاي تنفــسي در ســمت ريــه ي چــپ محــو و 

 را كمـي  نامحسوس باشد به آرامي لولـه داخـل تراشـه   
 .بيرون مي كشد

A&B 
      

مجدداً بـا گوشـي صـداهاي تنفـسي در هـر دو ريـه را                  29
 A&B .گوش مي كند

      

30  
به عدد روي لوله تراشـه كـه در كنـار لـب بيمـار قـرار                 

و در خـانم هـا    24-22 در آقايان( گرفته توجه مي كند 
  ). مناسب است21 -23

A&B 
      

       A&B .كند ب ثابت ميلوله داخل تراشه را با كمك باند يا چس  31
       A&B . بيمار را با آمبوبگ تهويه مي كند  32
       A&B .كند زمان تهويه توجه مي به حركات قفسه ي سينه در  33
يـك رگ محيطـي بـا     ACLS پرسـتار آمـوزش ديـده     34

 D .گيرد مي آنژيوكت شماره بزرگ از بيمار
      

سياهرگ هاي بزرگـي چـون سـياهرگ داخـل آرنـج را               35
 D .نتخاب مي كندا

      

 جهت برگـشت     محض اين كه موفق به رگ گيري شد        به  36
 D .تزريق مي كند كالپس عروقي سرم نرمال سالين را

      

 درصـد را جهـت تزريـق داخـل          5در ادامه سرم قنـدي        37
 D .سياهرگي شروع مي كند

      

       A&B .ريتم و تعداد ضربان قلب را تعيين مي كند  38
       E  .تهيه شود ABG ااز بيماركمك مي كند ت  39
       E .)ميتهاج به روش غير( فشارخون را اندازه مي گيرد   40
را آمـاده   ACLS وسايل و داروهاي مورد استفاده در  41

 D .مي كند
      

42  
در صــورت رگ گيــري نــاموفق، داروهــايي چــون اپــي 

 10حـسب نيـاز در    نفرين، ليدوكائين و آتـروپين را بـر  
 يـا محلـول نرمـال سـالين اسـتريل           سي سي آب مقطـر    

 .تراشه بيمار مي ريزد رقيق كرده و به داخل

D 
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43  
 بـار تهويـه مـي كنـد تـا           3-4سپس با آمبوبگ بيمار را      
گرفتـه و امكـان جـذب     ها قرار داروها در سطح آلوئول
 .سريع آنها فراهم شود

A&B 
      

       D .اقدام به كمك در گرفتن وريد مركزي مي كند  44

45  
ــ ــق پ ــري موف ــزي    س از رگ گي ــد مرك ــرفتن وري ــا گ ي

ــتم و  ــان ريـ ــاي مناســـب در درمـ ــرات  داروهـ تغييـ
 .هموديناميك را طبق دستور به بيمار مي رساند

D  
 

      

46  
طول كشيده، از سرم نرمـال سـالين جهـت     ACLS در

درصـد   5 تزريق داخل سياهرگ به جـاي سـرم قنـدي   
ين استفاده مي كند تا از خطر افـزايش قنـد خـون در حـ              

 .ايست قلبي بكاهد

D 

      

هم زمان با گرفتن رگ محيطي از بيمار توسط پرستار،            47
 A&B .كند ميحلق را ساكشن  پرستار ديگر ترشحات دهان و

      

48  
عالئم حياتي و نبض كاروتيد يا فمورال را در طـول كـد     

 CPR اثـر بخـشي عمليـات    دقيقاً كنترل مي كند  تـا از 
 .مطلع شود

C 
      

ت نياز و طبق دستور پزشك بيمار را دفيبريله         در صور   49
 C .مي كند

      

مراقبت هاي اوليه را با همكاري گروه بالفاصله بعـد از             50
 E .مي دهد احياء قلب و ريه انجام

      

51  
در صورتي كه همراهان بيمار حضور دارند از پرستار         

خواهد كه بـا   اي ندارد مي ديگري كه در گروه كد وظيفه
ــ آن انواده بيمــار را بدانــد و بــه  خــاعتقــادات ،دهــا بمان
 .عاطفي آنها توجه داشته باشد هاي نياز

E 

      

در اولين فرصـت ممكـن اجـازه مـي دهـد كـه خـانواده                 52
 E .كنند بيمار، وي را مالقات

      

 وقـايع را     در هر زمان كه بيمار بيدار و هوشيار گرديد،          53
        رهبر .مي دهد تا حد امكان به وي توضيح

اگر بستگان بيمار در دسترس نيستند در اسرع وقت بـا             54
       رهبر .مي دهد آن ها تماس گرفته و اطالع

55  
معرفـي   No- Code در صورتي كـه پزشـك بيمـار را   

بيمار ثبت  كرده است، مطمئن مي شود كه در پرونده ي
 .استو امضاء كرده 

  رهبر
 

      

بيمـار  در صورت امكان دستور پزشك را بـه خـانواده             56
 E .منتقل مي كند

      

57  
در صورت فوت بيمار اجازه مـي دهـد تـا خـانواده اش          

شرعي با بيمـار و   وي را ببينند و طبق موازين عرفي و
 .خانواده اش رفتار مي كند

E 
      

58  
دستور العمل مراقبت از بيمار در حـال         در صورت فوق  

موازين شرعي و بـا   احتضار و مراقبت از جسد را طبق
 .دهد به درخواست همراهان انجام ميتوجه 

E 
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59  

   :كليه مشاهدات و يافته هاي خود را ثبت مي كند
    در طول كد تمام وقايع و جزئيات را تا حد امكان-الف
   علت ايست قلبي، با هوشياري و بـدون هوشـياري،          -ب

، زمان ورود CPR قلبي، زمان شروع ايست زمان بروز
  ام وقايع طول احياءو تم ACLS پرستار دوره ديده

 تعداد شوك هاي داده شـده، زمـان آن هـا، ميـزان              -پ
ديــس ريتمــي قبــل و بعــد از     ژول انــرژي آن هــا، 

دفيبريالسيون و اين كه آيا بيمار نبض داشته اسـت يـا            
 خير
 تفـسير   هاي انجام شده، زمـان انجـام،   ABG  تمام-ت

پزشـك رسـانيدن و اقـدامات انجـام      جواب و به رويـت 
   شده
 عامـل    ليه ي داروهاي تجويز شده، ميزان آن هـا،         ك -ث

  پاسخ بيمار به داروها تجويز آن ها و
 تمام وقايع از جمله خط وريدي محيطي يا مركزي،          –ج  

گذاشته شده، لوله گذاري انجـام شـده و    پيس ميكر كار
  كدام زمان انجام هر كدام و ميزان تحمل بيمار به هر

واحـد درمـاني     در صورتي كه بيمـار بـه بخـش يـا             -چ
نـام بخـش يـا واحـد درمـاني،       ديگري منتقل شده است

ساعت انتقال و اين كه زمان انتقال خانواده اش حضور          
 اند يا خير داشته

م حياتي و ريتم قلبي و نـبض هـاي كاروتيـد و             ي عال -ح
 .دقيقه كنترل و ثبت مي كند 5فمورال را هر 

صـــداهاي   صـــداهاي تنفـــسي،  ســـطح هوشـــياري،-خ
طريـق وريـدهاي محيطـي و     ايعـات دريـافتي از  م  قلبي،

 .كند  دقيقه بررسي و ثبت مي5ميزان ادرار بيمار را هر 
 كليه مشكالت پيش آمـده و اقـدامات انجـام شـده را              -د

 .مي كند يادداشت
  كامـل شـد از پزشـك و پرسـتار     زماني كه گزارش-ذ

ACLS را مطالعه كرده و سپس امـضاء   مي خواهد آن
  .كند
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

                                         :                          شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                             نام عامل انجام كار

   در بخشPTCAمراقبت از مددجو قبل از انجام : نوع فعاليت
  :هدف

   PTCAبل از  كاهش اضطراب بيمار ق
  :وسايل مورد نياز

 وسـايل كنتـرل   -وزنـه و متـر    – پرونده ي پزشـكي بيمـار   - جواب آزمايشات بيمار - برگه ي اخذ رضايت نامه  
داروهـاي   - وسـايل شـيو    -  وسايل رگ گيري محيطي و محلول هاي تزريقـي دسـتور داده شـده              -عاليم حياتي   
  تجويز شده

  طپرستار واجد شراي: عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

با بيمـار ارتبـاط برقـرار مـي كنـد و مراحـل پروسـيجر را بـه وي                      1
 .توضيح مي دهد و به سواالت وي پاسخ مي دهد

      

رضـايت نامـه انجـام    ) يـا قـيم   ( از بيمار يا بستگان درجه اول وي       2
PTCA و  CABGدريافت مي كند . 

      

ا و حساسيت هاي دارويي يا غذايي در بيمار         تاريخچه ي بيماري ه     3
 .را بررسي مي كند

      

در صورت حساسيت به ماهي، ميگو و يد يا مواد حاجب به پزشك               4
 .اطالع مي دهد

      

 دريافت و بررسـي     ست،جواب آزمايشاتي را كه از قبل انجام داده ا          5
  ).، الكتروليت هاي سرم و گروه خون و كراس ماچCBC( كند  مي

      

       .تراشد مي بازو را يكشاله ران و  جلوموهاي ناحيه   6
       .  ناحيه را با بتادين ضدعفوني مي كندتراشيدن موها،پس از   7
       .قد و وزن بيمار را اندازه گيري مي كند  8

 بيمــار را ناشــتا نگــه PTCA ســاعت قبــل از انتقــال جهــت 6-8از   9
   ).NPO( دارد  مي

      

 را برقــرار مــي كنــد IVصــلي را انتخــاب و از طريــق آن يــك رگ محيطــي و ا  10
  ).معموالً در دست چپ(

      

        . وصل مي كندKVO درصد به صورت 5 و يا قندي N/Sسرم   11
      گيـره ي مـو،     (يـا وسـايل فلـزي)دنـدان، لنـز(اجزاي مـصنوعي  12
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 .بيمار را خارج مي كند ) … و  جواهرات،

يرين و پالويكس در صورت دستور      ، آسپ PTCAشب قبل از انجام       13
  ).جهت پيش گيري از تشكيل لخته (پزشك به بيمار تجويز مي كند 

      

       .در صورت دستور آرام بخش، آن را به بيمار تزريق مي كند  14

براي تخليه مثانه به بيمار كمك كرده و شرايط را فراهم مي كنـد و                 15
 .ي كنددر صورت عدم تخليه ارادي بيمار را سونداژ م

      

عاليم حياتي بيمار را كنترل مي كند و به عنوان عاليم حيـاتي پايـه                 16
 .در نظر مي گيرد

      

       . پايه از بيمار مي گيردECGيك   17
        .نبض تمام انتهاهاي بيمار را به عنوان اطالعات پايه كنترل مي كند  18

 و جـواب  ECGعكـس،   پس از اعالم كت لب بيمار را همراه پرونده،       19
 .آزمايشات به بخش كت لب منتقل مي كند

      

20  

  :كليه مشاهدات و يافته هاي خود را ثبت مي كند
   كليه ي آموزش هاي توجيهي به بيمار و خانواده اش–الف 
   اخذ رضايت نامه و نام بستگاني كه امضاء نموده اند-ب
   شيو ناحيه ي مورد نظر و قد و وزن كنترل شده-پ
  ناشنا بودن بيمار و محل رگ محيطي انتخاب شده قيد نمودن -ت

 نوع و ميزان سـرم وصـل شـده و دوز، راه تجـويز، زمـان و                  –ث  
  تاريخ انجام پروسيجر

 ساعت تخليه مثانه و روش تخليـه ي آن، عاليـم حيـاتي كنتـرل                -ج
   انجام شدهECGشده و 

 و وسايل تحويل داده شـده و        كت لب   ساعت و تاريخ انتقال به        -چ
  . كه تحويل گيرنده مي باشدكت لبستار نام پر

      

  
  
  
  
  
  
  
  
  



چك ليست استانداردهاي خدمات پرستاري

 
890

 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان
:                                                                                   شيفت:                                                             نام بخش

  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                             نام عامل انجام كار
   در كت لبPTCA از انجام مراقبت از مددجو قبل: نوع فعاليت

    :اهداف
   ايجاد آرامش روحي در بيمار -1
  كمك به پزشك در انجام موفق تر تكنيك-2
   كنترل و ثبت اطالعات پايه جهت ارزيابي هاي بعدي-3

  : وسايل مورد نياز
يل كنترل وسا - وسايل انفوزيون داخل وريدي - تجهيزات مانيتورينگ قلبي   -  دفيبريالتور –پرونده ي بيمار  

  تخت راديولوژي - عاليم حياتي
  پرستار واجد شرايط: عامل انجام كار

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
بيمــار را بــه همــراه پرونــده و كليــه مــدارك پزشــكي مربوطــه اش از    1

 .پرستار بخش تحويل مي گيرد
      

ه وي  با بيمار ارتباط برقرار مي كند و راجع به نحوه انجـام كـار بـ                 2
 .توضيح مي دهد

      

        . و دفيبريالتور را آماده مي كند(CPR)ترالي اورژانس   3
تجهيزات مانيتورينگ قلبي را آماده كرده و آن ها را از نظر صحت               4

 .عملكرد بررسي مي كند
      

       .خط وريدي بيمار را از نظر صحت عملكرد بررسي مي كند  5
و زير شكم و قـسمت جلـويي،        مطمئن مي شود كه ناحيه ي ژنيتال          6

 .كامالً شيو و ضد عفوني شده است
      

جواب آزمايشات و تاريخچه ي بيماري از نظـر وجـود حـساسيت               7
 .دارويي و غذايي را بررسي مي كند

      

 قبـل از شـروع تكنيـك را بـه           ECG و   ييعاليم حياتي و نـبض هـاي انتهـا          8
  .عنوان اطالعات پايه كنترل مي كند

      

        . بودن بيمار مطمئن مي شودNPOاز   9

10  
كنيك در صـورتي كـه      دهد كه در حين انجام ت      وزش مي به بيمار آم  

 يا پزشك را در جريان قرار اوي سينه كرد فوراً  احساس درد قفسه
 .دهد

      

        .بيمار را به اتاق كت لب و روي تخت راديولوژي منتقل مي كند  11
ت و انـدام هـا صـاف قـرار          بيمار را در وضـعيت خوابيـده بـه پـش            12

 .دهد مي
      

       .محلول انفوزيون دستور داده شده را وصل مي كند  13
ارتباط خود را با بيمار حفظ نموده و به او اطمينان مي دهد كه همه   14

 .چيز تحت كنترل است
      

        .يافته ها و مشاهدات خود را ثبت مي كند  15
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 :                                                                                               تاريخ:نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

   :                                                                شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                             نام عامل انجام كار

    در كت لب  PTCAمراقبت پرستاري حين انجام : نوع فعاليت
 PTCA  كاهش عوارض احتمالي حين انجام :هدف

 گاليپـاد  ، رسـيور، عدد سـواپ پـرپ  3، عدد دستمال4تريل كه شامل دو عدد گان، پگ اس: وسايل مورد نياز  
ي و پنج عـدد پـنس       باشد و سيني استريل كه شامل سين       ، دو عدد روكش دستگاه مي     كوچك و گاليپاد بزرگ   

ماده . مي باشد) راست و چپ( دسيله شرياني و راهنماي كاتتر و) ، دو عدد پنس  ، شان گير  قيچي، سوزنگير (
، بتـادين   ) واحـد هپـارين    2500+  سـرم    CC 500(، سرم نرمال سالين هپارينـه       بنا به دستور پزشك   حاجب  

، تيـغ  CC 10، دو عدد سـرنگ  CC20، رابط فشار دو عدد، آنژيوكت، دو عدد سرنگ   جهت پرپ كردن بيمار   
 و   بـالون  014/0، سه راهي، سوزن اينتراديوسر، راهنماي كـاتتر راسـت يـا چـپ و سـيم راهنمـا                    بيستوري

 TNGاستنت بسته به سايز تعيين شده توسط پزشك ، يك عدد آمپول 

  پرستار واجد شرايط: عامل انجام كار
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

      .         بيمار را در بدو ورود به بخش از پرستار مربوطه تحويل مي گيرد  1

راركرده ودرمورد اهداف ونحوه اجـراي پرسـيجر بـه     با بيمار ارتباط برق     2
  .وي اطالعات كافي مي دهد

      

هاي بيمار گوش مي دهد و بـه سـواالت           جهت كاهش اضطراب به صحبت      3
 . وي پاسخ مي دهد

      

به بيمار مي گويد كه به مدت حـدود يـك تـا دو سـاعت در بخـش آنژيـو                    4
  .جهت انجام آنژيوگرافي خواهد ماند 

      

5  
 بيمار مي گويد كـه در حـين عمـل كاتتريـسم و تزريـق مـاده حاجـب                     به

احساس فشار و گرگرفتگي و داغ شدن طبيعي است كه بـا كـشيدن چنـد                
 .نفس عميق اين حالت برطرف خواهد شد 

      

6  
به بيمار مي گويد كه احتمال ايجاد حالت تهوع و استفراغ در زمان تزريق              

 پرستار اطالع دهـد تـا اقـدامات         ماده حاجب طبيعي است  و الزم است به        
 .الزم به عمل آيد

      

به بيمار مي گويد هنگام تزريق ماده حاجب از او خواسته مـي شـود كـه                   7
 .سرفه كند

      

به بيمار مي گويد كه در صورت وجود درد در حين انجام كار پزشـك را        8
 .مطلع نمايد تا اقدامات الزم صورت گيرد

      

9  IV lineرل مي كند بيمار را كنت .        

دستور انجام آنژيوگرافي توسط پزشك را در پرونده بيمـار كنتـرل مـي                10
 .كند
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11  
هماتولوژي : پرونده بيمار ، عكس ، نوارقلبي ، اكو و آزمايشات كه شامل             

، بيوشــيمي ، قنــد خــون ، آزمــايش ادرار ، ليپيــد پروفايــل ، تــست هــاي  
 .رل مي كند و گروه خون را كنت HBS/HIVانعقادي ، 

      

اطمينان حاصل مي كنـد بيمـار اعـضاء مـصنوعي و زيـور آالت خـود را           12
 .استخارج كرده 

      

عالئم حياتي و گرفتن داروهاي پريمد و گـرفتن داروي پالويكـس را قبـل             13
 . كنترل مي كندPTCAاز انجام 

      

 بيمار را روي تخت آنژيوگرافي قرار مي دهد و سـرم درمـاني را شـروع                 14
 .مي كند

      

 و پرپ كردن آماده مي كند ، مجددا پرونـده و            ECGبيمار را براي انجام       15
 .عكس بيمار را كنترل مي كند 

      

درآزمايشات ، حـساسيت بـه يـد يـا          (در صورت وجود نكات غير طبيعي         16
 .آن را به پزشك گزارش مي كند... ) داروي خاص و 

      

        .يوگرافي را آماده مي كند وسايل مورد نياز جهت انجام آنژ  17
       .بيمار را پرپ مي كند  18

اشته و گزارشـات الزم     در حين انجام آنژيوگرافي حضور موثر و فعال د          19
 .مي دهد را به پزشك 

      

واكــنش وازووگــال ، آريتمـــي ،   ( اقــدامات الزم در مواقــع اورژانـــس     20
 .انجام مي دهدرا ... ) حساسيت به يد، تهوع و استفراغ و تنگي نفس و 

      

 طبق پروتكل و دستور    را  و قرار دادن دسيله، هپارين     IVبعد از برقراري      21
  .كند ميپزشك به بيمار تزريق 

      

22  
 ECGمرتب با بيمار ارتباط برقرار مي كنـد و حـال بيمـار را پرسـيده و                  

وضـعيت عمـومي بيمـار را در حـين بـاد كـردن              .بيمار را كنترل مي كند      
 .ا گذاشتن استنت كنترل مي كندبالون  ي

      

23  
تشخيص ، شماره پرونده ، كـد ، اقـدامات          ( مشخصات بيمار را كه شامل      

) پزشكي و پرستاري ، لوازم مصرفي و برگه بيمه و گـزارش پرسـتاري               
 .مي باشد را  در پرونده بيمار درج مي كند

      

ر اختيـار   نـخ بخيـه د    در انتهاي كار جهـت دوخـتن دسـيله شـرياني داده               24
 .و پانسمان را روي پاي بيمار قرار مي دهدپزشك قرار داده 

      

        .  كه بيمار دسيله شرياني داردكندروي چسب ناحيه دسيله ذكر   25

برانكار به   را جدا كرده و بيمار را        ها  بعد از اتمام كار چست ليدها و رابط         26
  .انتقال مي دهد

      

27  
 اتاق ريكـاوري تحويـل داده و گزارشـات الزم           بيمار را به پرستار آنكال در      

را به وي مي دهد و روي پرونده و تخت بيمار داشتن دسيله و موفـق بـودن                 
PTCAكند مي ذكر  را جهت اطالع به ديگر اعضاء تيم بهداشتي .  

      

       .كند منتقل  CCUبه بخش را بيمار   28
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 :                                                                                تاريخ:               نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                             نام عامل انجام كار

  در ريكاوري كتPTCAمراقبت هاي بعد از انجام :  نوع فعاليت

    :اهداف
يك و تشخيص زودرس و درمـان       پايش و ارزيابي بيمار از نظر عاليم اختالالت ديس ريتمي و همودينام            -1
  آن
  پايش خونرساني شرياني به عضو انتهايي و تشخيص اختالالت احتمالي-2

 پايش و بررسي بيمار از نظر وجـود عاليـم پـارگي عـروق كرونـري و يـا اسپاسـم عـروق كرونـري و            -3
  تشخيص و درمان آن

  :وسايل مورد نياز
 - وسايل كنترل عاليم حيـاتي        -زات مانيتورينگ قلبي     تجهي -  هپارين وريدي     -نيتروگليسرين زير زباني     

  . برانكارد-وسيله ي كمپرس فمورال يا كيسه شن 
  پرستار: عامل انجام كار

  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

1  
 با وي ارتباط برقرار مي كند و        كتپس از ورود بيمار به ريكاوري       

مي كند و به سـواالت      راجع به وجود درد قفسه سينه از وي سوال          
  .بيمار درباره نتيجه كار با كمك پزشك پاسخ مي دهد

      

       .در صورت نياز نيتروگليسرين زير زباني به وي مي دهد  2
       .در صورت دستور پزشك هپارين وريدي تزريق مي كند  3
       .ريتم قلبي و فشار شرياني را پايش مي كند  4
       .يقه كنترل مي كند دق15عاليم حياتي بيمار را هر   5

6  

نبض هاي انتهايي عضو مورد نظر را بررسي مي كنـد و عـضو را               
از نظــر حــس و حركــت و نارســايي شــريان هــا يــا عــدم كفايــت   

بررسـي  ) تغيير رنگ و درجه حـرارت  و بـي حـسي             ( خونرساني  
 .  كند مي

      

7  
پس از خروج دسيله يا شـيت توسـط پزشـك، روي محـل سـوراخ                

ا استفاده از وسيله ي كمپرس فمورال و يـا كيـسه            شدگي شريان ب  
 .شن فشار وارد مي كند

      

 8 -24در صورتي كه مجاز بـه خـروج دسـيله يـا شـيت بـه مـدت                  8
بـه علـت خـونريزي از محـل ورود كـاتتر و             ( ديگـر نباشـد     ساعت  
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 .محل ورود كاتتر را مرتباً بررسي مي كند) مشكالت انعقادي

        ).استراحت مطلق (  مي كند CBRبيمار را   9
       .عاليم حياتي بيمار را مجدداً كنترل مي كند  10

 محـل سـوراخ شـدگي شـريان و جـاي گزينـي               نبض اندام انتهايي،    11
 .صحيح وسيله ي كمپرس فمور و يا كيسه شن را بررسي مي كند

      

12  

  :كليه مشاهدات و يافته هاي خود را ثبت مي كند
  بيمار به ريكاوري كت زمان و تاريخ ورود –الف 
   عاليم حياتي و هموديناميك، وجود ديس ريتمي هاي احتمالي-ب
   كنترل نبض و حس و حركت اندام انتهايي -ج
 زمان شروع استفاده از وسيله ي كمپرس فمور يا كيسه شـن و            -د

كليه ي بررسي هـايي كـه در طـول اسـتفاده از آن هـا انجـام داده                   
  .است

   بودن بيمارCBR -م
  مان تحويل و انتقال به بخش ويژه ز–ي 

      

       . بيمار را به همراه پرونده به پرستار بخش ويژه تحويل مي دهد  13
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                                                             شيفت:   نام بخش
  :مهر نظام پرستاري ارزشيابامضاء و :                                                             نام عامل انجام كار

   در بخش ويژهPTCAمراقبت هاي بعد از عمل : نوع فعاليت
  :اهداف

   PTCA  به بيمار در مدت جراحي بعد از عملCCU ارائه خدمات مراقبتي ويژه -1
  . كاستن از اضطراب بيمار و تأمين آسايش وي-2
  و تثبيت وضع گردش خون و تهويه بيمار كمك به بيمار جهت برگشت توانايي هاي قبل از انجام تكنيك-3

 پيش گيري از بروز خونريزي و هماتوم و عفونت در محل ورود كاتتر و در صورت بروز، جلوگيري از                -4
  .پيشرفت آن

  : وسايل مورد نياز
 محلـول  - وسيله كمپرس فمورال يـا كيـسه شـن   –  وسايل كنترل عاليم حياتي       -تجهيزات مانيتورينگ قلبي    

 – پنبـه  – بتادين – پانسمان استريل –  عينك محافظ - دستكش استريل    –يدي و ست مربوطه     انفوزيون ور 
   لوله آزمايش  – گارو –الكل 

  پرستار واجد شرايط: عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

پس از جابه (  تحويل مي گيرد  lab Cathبيمار را از پرستار بخش  1
  .)جايي روي تخت 

      

 تحـت مراقبـت     CCUبه بيمار توضيح مي دهد كه در بخـش ويـژه              2
  .قرار مي گيرد

      

        .بيمار را به دستگاه مانيتور وصل مي كند  3
       .ريتم بيمار را بررسي مي كند  4
       T. P . R و BPعاليم حياتي بيمار را كنترل مي كند   5

نظـر خـونريزي    ناحيه يا محـل ورود كـاتتر دسـيله شـرياني را از                6
  .بررسي مي كند

      

اندام انتهـايي را از نظـر نـبض، حـرارت، و رنـگ پوسـت بررسـي                    7
  .كند و در هر دو پا با هم مقايسه مي كند مي

      

8  ECGكامل از بيمار مي گيرد .        
       .پزشك را جهت ويزيت بيمار مطلع مي كند  9

ه بيمـار   بـ .بيمار را به صورت اسـتراحت مطلـق مراقبـت مـي كنـد  10
آموزش مي دهد در وضعيت خوابيده به پـشت قـرار گيـرد و پـاي                
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تـا وقتـي كـه      ( كه دسيله در آن است بي حركت نگـه دارد           را  بيمار  
 ). دسيله دارد 

 نگه داشته و سپس در صـورت تحمـل          NPO ساعت   1 -2بيمار را     11
  .مايعات را براي وي شروع مي كند

      

12  
 15را در سـاعت اول هـر     ) ض و تنفس  فشار خون، نب  (عاليم حياتي   

 دقيقه و ساعت سـوم يـك سـاعته و           30دقيقه و در ساعت دوم هر       
  . كنترل مي كندPRNسپس هر دو ساعت و 

      

كنترل اندام تحتاني را از نظر نبض، حرارت، رنـگ پوسـت، هماننـد                13
 .عاليم حياتي ادامه مي دهد

      

14  
ژل هــاي ( ار در صـورت لـزوم كيـسه شـن يـا وسـيله ايجـاد فـش        

 بـراي پيـشگيري از خـونريزي بـر        Kg 2 – 1بـا وزن    ) مخصوص  
  .روي محل دسيله شرياني قرار مي دهد

      

15  
محل ورود دسـيله را بـه طـور مرتـب از نظـر بـروز خـونريزي و                   
هماتوم بررسي مي كند و در صورت بروز خـونريزي يـا همـاتوم              

 .ندمحل آن را عالمت گذاري كرده و به پزشك گزارش مي ك

      

16  
درد قفسه سينه را بررسي مي كند و در صـورت بـروز، آن را بـه                 

 مي گيرد و اقـدامات الزم را انجـام          ECGپزشك گزارش مي كند و      
  .مي دهد

      

نمونه خون در هنگام ورود بيمار به بخـش جهـت آزمايـشات الزم                17
 .طبق دستور گرفته و به آزمايشگاه ارسال مي كند

      

 هاي دستور داده شده را بـراي بيمـار آمـاده و بـه               داروها و سرم    18
 .بيمار وصل مي كند

      

        .مايعات وريدي و دفعي بيمار را اندازه گيري مي كند  19

 سـاعت بـراي   6 – 8در صورت پايـدار بـودن وضـعيت بيمـار بعـد از          20
 .خارج كردن دسيله شرياني توسط پزشك برنامه ريزي مي كند

      

هپارين مدتي قبل از كشيدن دسيله طبق دستور در صورت دريافت   21
 .پزشك هپارين را قطع مي كند

      

 از  PTTبراي خارج كردن دسيله شـرياني نمونـه خـون جهـت كنتـرل                 22
  .بيمار مي گيرد

      

23  
وسايل الزم را بـراي خـارج    PTT در صورت مناسب بودن جواب

 –  دسـتكش – بتـادين  –ست پانـسمان    (كردن دسيله آماده مي كند      
  ).… چسب و –عينك 

      

      در هنگام خارج كردن دسيله به پزشـك كمـك رسـاني مـي كنـد و                   24
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در هنگام خارج  كردن     . وسايل الزم را در اختيار وي قرار مي دهد        
عاليـم حيـاتي، درد،     ( دسيله وضـعيت بيمـار را بررسـي مـي كنـد             

و در   ) …اضطراب و تهـوع، اسـتفراغ، براديكـاردي و وازوواگـال            
روز تغييـرات بـا همـاهنگي پزشـك اقـدام الزم را انجـام               صورت بـ  

 . دهد مي

پس از خارج شدن دسيله در صورت لزوم كيسه شن را روي محل   25
  .مي گذارد

      

 CCUپس از خارج شدن دسيله تا زمـان بـستري بـودن بيمـار در                  26
 .محل آن را از نظر خونريزي و هماتوم بررسي مي كند

      

        . و اقدامات خود را در پرونده بيمار ثبت مي كند تمامي مشاهدات  27
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                         شيفت:                                       نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                             نام عامل انجام كار

   كمك در كار گذاشتن بالون پمپ داخل آئورت:تنوع فعالي
    :اهداف 
 در بيماراني كه برون ده قلبي پائين داشته و يا قلب ضعيف و ناتوان دارند جهت كمك به عملكرد عضله                     -1

  .ي قلب از بالون پمپ داخل آئورت كمك گرفته مي شود
ل آئورت جهت كمك بـه پمپـاژ خـون از        در بيماراني كه نقص بين بطني حاد دارند نيز از بالون پمپ داخ             -2

  .قلب استفاده مي شود
  :وسايل مورد نياز

 – cc 10سـرنگ    - كـاله  – گـان  –ماسـك    - دسـتكش اسـتريل    -محلـول بتـادين      -پنبه وگازهاي اسـتريل     
گذاري بالون داخـل آئـورتي ،      كيت جاي- %1 ليدوكائين  –   و يك پنجم اينچ        21   و     25هاي شماره     سوزن

    سـوزن گيـر،      ، سوزن سر كـج برنـده،       2-0 سيلك      لوله وصل كننده،     راهنما، غالف هاي ديالتور،   سيم هاي   
پمـاد  چنـد آنتـي        - cc10 سـي سـي نرمـال سـالين،  سـرنگ             500 واحـد در     10000محلول رقيق هپـارين     

  -  فلورسـكوپ پرتابـل    -  واحـد جهـت اسـتفاده وريـدي        5000  هپـارين     -  اينچي 4 االستوپالست    -بيوتيكي
 -  PAP وسـايل مانيتورينـگ      - وسايل مانيتورينگ  فـشار شـريان          -وسيله راندن بالون به داخل آئورت       

 محلول  -  مانيتور الكترودكاريوگرام و الكترودهاي آن     -داروهاي آرام بخش     - تجهيزات پيس ميكر پوستي   
تر ادراري بـه جـا       كـات  -  ميكروسـت اسـتريل    -  داروهاي ضـد درد     -تزريق داخل وريدي و ست انفوزيون     

   سواپ بتادين- دستگاه سنجش گازهاي خوني -  يورينومتر - ماندني
   پرفيوژنيست –پرستار واجد شرايط : عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

1  

طبق قوانين واحد درماني، پرستار يـا پرفيوژنيـست، ترانـسديوسر           
متصل مي كند و مانتيور     فشار را به قسمت خارجي محفظه ي پمپ         

جريان سنج را تنظـيم و آمـاده بـه كـار  مـي گـذارد تـا از صـحت                      
 .عملكرد آن مطمئن مي شود

      

2  
با بيمار ارتباط برقرار كرده و به او توضيح مـي دهـد كـه پزشـك                 

خواهد يك لوله ي بالون را در قلب وي كار بگذارد تا به قلـب او                  مي
 .ك كنددر پمپاژ بيشتر و راحت تر خون كم

      

3  
مراحل پروسيجر را به بيمار توضيح مي دهد و به وي مي گويد كه 
اين لوله بعداً بـه يـك محفظـه ي بـزرگ در كنـار تخـت وي وصـل                    

 .خواهد شد
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به بيمار توضيح مي دهد كه پس از اين كه قلب وي قدرت كافي بـه                  4
 .دست آورد بالون را خارج مي كند

      

       .رضايت نامه كتبي دريافت مي كند)  قيم( ي از بيمار يا خانواده و  5
       .فرم رضايت نامه را به پرونده الصاق مي كند  6
        . را از قبل آماده و به بيمار وصل مي كندPAPخط   7

 را از قبــل آمــاده وليــدهاي آن را بــه چــست  ECGدســتگاه مانيتورينــگ   8
  .الكترود وصل مي كند

      

        .گيرد مي پايه از بيمار ECG به عنوان ) 2ليد  ( ECGيك  9

 مانتيور كنار تخت بيمار را به مـانيتور         ECGاز طريق يك كابل ليدهاي        10
  .بالون پمپ وصل مي كند

      

       .در صورت نياز يا طبق دستور به بيمار اكسيژن مي دهد  11

يك خط شرياني و يك خـط شـريان ريـوي و يـك رگ محيطـي از                    12
 .بيمار مي گيرد

      

13  
جهـت  ( براي بيمار سوند فـولي گذاشـته و آن را فـيكس مـي كنـد                 

انـــدازه گيـــري بـــرون ده ادراري و ارزيـــابي تعـــادل مايعـــات و 
 ).فونكسيون كليه 

      

موهاي قسمت تحتـاني شـكم و ناحيـه ي اطـراف پـوبيس را شـيو                   14
 .كند مي

      

نبض محيطي پاي بيمار را بررسي مي كند و از نظـر وجـود حـس،       15
 .رنگ و درجه حرارت پاها را ارزيابي مي كندحركت، 

      

       .طبق دستور داده شده يك آرام بخش به بيمار تزريق مي كند  16

17  
هنگامي كه پزشك بالون را از راه پوست به شريان فمورال وارد كرده             
و به سمت آئورت نزولي سينه هدايت مي كند و آن را با پوست قسمت               

  . را باز مي كند IABداخلي ران فيكس مي نمايد،

      

        . متصل مي كندIABيك رابط سه راهي و لوله فشار به   18
       .جهت خارج كردن هوا، آسپيره مي كند  19
       .سالين هپارينه رقيق انفوزيون مي كند  20

در محل ورود بالون به شريان فمورال بيمار از پماد آنتي بيوتيـك               21
 .استفاده مي كند

      

ستريل آن را  مي پوشاند و با چسب ضد حساسيت فـيكس             با گاز ا    22
 .مي كند

      

        . را پر مي كندIABهوا را بيرون كشيده و   23
       .مانيتورينگ فشار را به مبدل فشار متصل مي كند  24
       .داخل لوله فشار، سالين تزريق مي كند  25

ام  انجـ  كـت لـب   در صورتي كه كار گذاشتن بالون در اتاق عمل يـا              26
  . جراحي قلب منتقل مي كندICUشده است، بيمار را به بخش
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در صورتي كه پروسيجر در بخـش انجـام شـده اسـت وسـايل را                  27
 .جمع آوري مي كند

      

28  

  :كليه مشاهدات و يافته هاي خود را ثبت مي كند
   تاريخ و زمان انجام پروسيجر -الف
   نام پزشك انجام دهنده پروسيجر -ب
  نتخاب شده جهت وارد كردن بالون شريان ا-پ
   داروهاي آرام بخش تجويز شده-ت
   مشكالت پيش آمده و اقدامات انجام شده-ث
   ميزان تحمل بيمار به انجام پروسيجر، نوع دستگاه بالون پمـپ،          -ج

  عاليم حياتي قبل و بعد از انجام پروسيجر 
 قبـل از انجـام      ECG ديس ريتمي هاي احتمـالي ديـده شـده در            -چ
 قبل از انجام    CVPوسيجر و ميزان ادرار تخليه شده و اندازه ي          پر

  تكنيك
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                                         شيفت:                       نام بخش
  :شيابامضاء و مهر نظام پرستاري ارز:                                                             نام عامل انجام كار

 كمك در كار گذاشتن بالون پمپ داخل آئورت به روش جراحي: نوع فعاليت

  :هدف
  .شود در صورت گذاشتن ناموفق بالون پمپ داخل آئورت از طريق پوست از اين روش استفاده مي

  : وسايل مورد نياز
وگازهـاي   پنبـه    -وسايل مورد نياز براي كمك در كار گذاري بالون پمـپ داخـل آئـورت از طريـق پوسـت                     

 سوزن به شماره هـاي  - cc 10 سرنگ - كاله – گان – ماسك - دستكش استريل -محلول بتادين   : استريل
 سـوزن   – IABبالون داخل آئـورتي   ( كيت جاي گذاري بالون داخل آئورتي شامل         - ليدوكائين   –مورد نياز   

Potts cournand( -سـوزن  - سيلك دو صـفر -  لوله وصل كننده  - ديالتورهاي غالف- سيم هاي راهنما 
  سـرنگ    - سي سي نرمـال سـالين      500 واحد در    10000    محلول رقيق هپارين     - سوزن گير     -سركج برنده 

cc10 -  واحـد جهـت   5000 هپـارين  - اينچـي   4 االستوپالسـت    - پماد  چند آنتي بيوتيكي       - گازهاي استريل 
 وسـايل مانيتورينـگ  فـشار        - آئـورت     وسيله راندن بالون به داخل     - فلورسكوپ پرتابل    -استفاده وريدي   

 مـانيتور   - داروهـاي آرام بخـش       - تجهيـزات پـيس ميكـر خـارجي          - PAP وسـايل مانيتورينـگ      -شريان  
 داروهاي ضـد درد     -  محلول تزريق داخل وريدي و ست انفوزيون          -الكترودكارديوگرام و الكترودهاي آن     

 - سواپ يا قطـره ي بتـادين         -نجش گازهاي خوني     دستگاه س  - يورينومتر   - كاتتر ادراري به جا ماندني       -
   گرفت داكرون- سوزن بخيه -پنبه و گازهاي استريل 

   پرفيوژنيست –پرستار : عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

1  

طبق قوانين واحد درماني، پرستار يا پرفيوژنيست، ترانسديوسر را         
ل مي كند و مانيتور جريـان       به قسمت خارجي محفظه ي پمپ متص      

سنج را تنظيم و آماده به كار مي گـذارد تـا از صـحت عملكـرد آن                  
 .مطمئن شود

      

2  
با بيمار ارتباط برقرار كرده و به او توضيح مـي دهـد كـه پزشـك                 

خواهد يك لوله ي بالون را در قلب وي كار بگذارد تا به قلـب او                  مي
 .در پمپاژ بيشتر و راحت تر خون كمك كند

      

3  
مراحل پروسيجر را به بيمار توضيح مي دهد و به وي مي گويد كه 

ي بزرگ در كنار تخت وي وصل خواهد  اين لوله بعداً به يك محفظه
 .شد

      

      به بيمار توضيح مي دهد كه پس از اين كه قلب وي قدرت كـافي بـه دسـت                     4
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 .مي كند آورد بالون را خارج مي

       .رضايت نامه كتبي مي گيرد) يم ق(از بيمار يا خانواده وي   5
       .فرم رضايت نامه را به پرونده الصاق مي كند  6
        . را از قبل آماده و به بيمار وصل مي كندPAPخط   7

 را از قبل آماده وليـدهاي آن را وصـل           ECGدستگاه مانيتورينگ       8
  .مي كند

      

        . مي دهد پايه از بيمار انجامECGبه عنوان  ) 2ليد  ( ECGيك   9

 مانيتور تخت بيمار را بـه مـانيتور         ECGاز طريق يك كابل ليدهاي        10
  .بالون پمپ وصل مي كند

      

       . در صورت نياز و يا دستور به بيمار اكسيژن مي دهد  11

يك خط شرياني و يك خـط شـريان ريـوي و يـك رگ محيطـي از                    12
 .بيمار مي گيرد

      

13  
را بـه روش صـحيح گذاشـته و آن را    كـاتتر ادراري بـاقي مانـدني    

جهـت انـدازه گيـري بـرون ده ادراري و ارزيـابي             (فيكس مي كنـد     
 ).تعادل مايعات و فونكسيون كليه

      

ي اطـراف پـوبيس را شـيو         موهاي قـسمت تحتـاني شـكم و ناحيـه           14
 .كند مي

      

  نبض محيطي پاي بيمار را بررسي مي كند و از نظـر وجـود حـس،      15
 .رجه حرارت پاها را ارزيابي مي كندحركت، رنگ و د

      

       .بيمار را روي تخت راديوسنت قرار مي دهد  16
       .بيمار را در وضعيت خوابيده به پشت قرار مي دهد  17

 درجه از خط وسـط      30پاي بيمار را در حالت آبداكسيون با زاويه           18
 .قرار مي دهد

      

       . لمس مي كندنبض هاي پوپليته و فمورال و پشت پايي را  19

20  
پس از وارد كردن بالون به داخل شـريان فمـورال و هـدايت آن بـه سـمت                
شاخه ي پايين رو شريان توراسيك چپ توسـط پزشـك و فـيكس نمـودن            

  . را باز مي كندIABآن، 

      

        . متصل مي كندIABيك رابط سه راهي و لوله فشار به   21
       .جهت خارج كردن هوا، آسپيره مي كند  22
       .سالين هپارينه رقيق انفوزيون مي كند  23

در محل ورود بالون به شريان فمورال بيمار از پمـاد چنـد آنتـي بيـوتيكي                   24
 .استفاده مي كند

      

      با گاز استريل آن را مي پوشاند و با چسب ضد حـساسيت فـيكس               25
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 .مي كند

        . را پر مي كندIABهوا را بيرون كشيده و   26
       .يتورينگ فشار را به مبدل فشار متصل مي كندمان  27
       .داخل لوله فشار، سالين تزريق مي كند  28

در صورتي كه كار گذاشتن بالون در اتاق عمل يا كت انجـام شـده                 29
  . جراحي قلب منتقل مي كندICUاست، بيمار را به بخش

      

در صورتي كه پروسيجر در بخـش انجـام شـده اسـت وسـايل را                  30
 .ع آوري مي كندجم

      

31  

  :كليه مشاهدات و يافته هاي خود را ثبت مي كند
   تاريخ و زمان انجام پروسيجر -الف
   نام پزشك انجام دهنده پروسيجر -ب
   شريان انتخاب شده جهت وارد كردن بالون-پ
   داروهاي آرام بخش تجويز شده-ت
   مشكالت پيش آمده و اقدامات انجام شده-ث
  يمار به انجام پروسيجر، نوع دستگاه بالون پمـپ،        ميزان تحمل ب   -ج

  عاليم حياتي قبل و بعد از انجام پروسيجر 
 قبـل از انجـام      ECG  ديس ريتمي هاي احتمالي ديـده شـده در            -چ

 قبل از انجام    CVPپروسيجر و ميزان ادرار تخليه شده و اندازه ي          
  تكنيك
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 :                                                             تاريخ:                                  تاننام مركز آموزشي درماني يا بيمارس

       :                                                            شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                             نام عامل انجام كار

 پايش بيماري كه تحت درمان با بالون پمپ داخل آئورت مي باشد: نوع فعاليت

    :اهداف
   بيمار تا زماني كه تحت درمان با بالون پمپ داخل آئورت است پايش و بررسي پرفيوژن عضله ي قلب-1
   بر عمل و پرفيوژن قلب بيمار IABP بررسي و ارزيابي اثرات درمان با -2

  : وسايل مورد نياز
مـانيتور الكتروكـارديوگرام و    - دستگاه و سيـستم كنتـرل بـالون پمـپ داخـل آئـورت و كاتترهـاي بـالون                 

 - ترانـسديوسر وتجهيـزات آن     - محلـول سـالين هپارينـه رقيـق        - ريـدي سـت تزريـق و     - الكترودهاي آن 
دستگاه سنجش  - ظرف اندازه گيري ادرار  - دفيبريالتور و داروهاي اورژانسي    - تجهيزات اكسيژن رساني  

  ABGگازهاي خوني و تجهيزات مربوط به نمونه گيري شرياني به منظور انجام 
  پرستار واجد شرايط: عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار يفرد

پس از اين كه كاتتر بالون پمپ داخل آئورت كار گذاشـته و فـيكس                 1
 .گرديد، محل ورود آن را به روش استريل پانسمان مي كند

      

يك عكس سينه جهت اطمينان از جاي گذاري صحيح كـاتتر بـالون               2
 .از بيمار مي گيرد

      

 سـاعت اول    1 دقيقه يك بار بـراي يـك         15نبض تيبيال خلفي را هر        3
 . پس از جاي گذاري بالون پمپ كنترل مي كند

      

       .سپس هر يك ساعت نبض تيبيال خلفي را كنترل مي كند  4

5  
باشد،   تا زماني كه بيمار تحت درمان با بالون پمپ داخل آئورت مي           

هر دو ساعت رنگ، درجه حرارت، حركت و حس بازوي چپ بيمار            
اس اطالعـات پايـه قبـل از كـار گذاشـتن بـالون ارزيـابي                را بر اسـ   

 .كند مي

      

6  
در صورت وجود هر يك از عاليم فوق و يا فقدان نبض در بـازوي             

ممكن است جاي گـذاري نـا بـه جـا           ( چپ به پزشك اطالع مي دهد       
 ).انجام شده باشد 

      

       .كند برون ده ادراري بيمار را هر يك ساعت اندازه گيري و ثبت مي  7
هر روز آزمايشات ازت اوره خون و كراتينين بيمار را انجـام داده               8

  .و با اطالعات پايه مقايسه مي كند
      

       . ساعت يك بار صداهاي قلبي را كنترل مي كند4هر   9
هم زمان با ايجاد تغيير در برنامه ي غذايي بيمار، بيمار را از نظـر                 10

 . كندوجود نفخ و حساسيت شكمي ارزيابي مي
      

       . ساعت درجه حرارت بيمار را كنترل مي كند4 تا 1هر   11
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در صورت وجود درجه حرارت باال فوراً نمونه كشت خون به آزمايـشگاه               12
 .مي فرستد

      

       .وجود تب را به پزشك اطالع مي دهد  13
از ترشحات محل ورود بالون نمونه تهيه مي كند و بـه آزمايـشگاه                14

 . مي فرستد
      

15  

  :بيمار را از نظر وجود خون ريزي بررسي مي كند
   خون ريزي لثه-الف
   وجود خون در ادرار يا مدفوع-ب
  )لكه هاي ريز و نقطه هاي خوني در زير پوست(  وجود پتشي –ج 
  خون ريزي از محل ورود كاتتر بالون-د

      

آزمايش شمارش پالكت، ميـزان هموگلـوبين و هماتوكريـت را بـه               16
 .رت روزانه انجام مي دهدصو

      

در صـورت نيــاز جهــت بيمــار خــون درخواســت و ترانــسفوزيون    17
 ). حفظ شود%30تا جائي كه ميزان هماتوكريت در سطح ( كند  مي

      

در صورت كاهش تعداد پالكت ها، پالكـت درخواسـت و بـه بيمـار                 18
 .انفوزيون مي كند

      

19  
 بيمار  PTT ساعت   6 كند، هر    تا زماني كه بيمار هپارين دريافت مي      

 برابر طبيعي حفظ    2-5/1را كنترل مي كند و ميزان آن را در سطح           
  .مي كند

      

20  
 برابـر، تـا زمـاني كـه         5/1-2 به سـطح     PTTپس از رسيدن ميزان     

 وي  PTT سـاعت    12-24باشد، هـر     بيمار به بالون پمپ متصل مي     
  .را كنترل مي كند

      

و  ) PAP( ، فـشار شـريان ريـوي         سـاعت طبـق دسـتور      2 تا   1هر    21
  .را اندازه گيري مي كند ) PAWP(فشاروج 

      

22  
در صورت باال رفتن فشار وج كه باعث تاثير بر پيش بار قلب شده              
و مي تواند عالمتي از افزايش فشار بطني و افـزايش فعاليـت بطـن               

 . باشد، پزشك را در جريان قرار مي دهد

      

23  
اهي بعضي بيماران در طول درمان بـا        براي درمان وضعيت فوق گ    

بالون پمپ نياز به دريافت نيتروپروسايد وريدي دارند، در صورت          
دستور، نيتروپروسايد  وريدي را به روش صحيح به بيمار تجويز           

 .مي كند

      

در صورت دستور، نمونه خـون شـرياني را جهـت آنـاليز گازهـاي خـون                   24
 .شرياني به آزمايشگاه مي فرستد

      

هـاي خـون    ها روزانه الكتروليـت  به منظور بررسي آب و الكتروليت   25
 .به خصوص سديم و پتاسيم را ارزيابي مي كند

      

26  
به منظور ارزيابي عاليم و نـشانه هـاي پـارگي آنوريـسم آئـورت،               
فشار خون بازوي چپ و راست بيمار را به طـور جداگانـه چنـدين               

 .نوبت كنترل مي كند

      

27  
هده هر گونه عاليم فشار خون باال، سنكوپ، رنـگ          در صورت مشا  
ديس پنه، توده ضربان دار در شكم يا پـشت، فـوراً          پريدگي، تعريق، 

 .به پزشك اطالع مي دهد
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28  
در   در صورتي كه سيستم كنترل دچار نقـص فنـي و وقفـه گرديـد،              

 دقيقه اقدام به جاي گزينـي يـك سيـستم كنتـرل             30عرض كمتر از    
 .ديگر مي كند

      

در طول زماني كه اقدام به تعويض سيـستم مـي كنـد بـالون را بـه           29
 .شكل دستي باد مي كند

      

30  
مي كند وارد  سي سي هوا  60، داخل يك عدد سرنگ        به منظور فوق  

 دقيقه مقدار كمي از هوا را جهت جلوگيري از تـشكيل لختـه     5و هر   
 . داخل كاتتر بالون وارد مي كند

      

31  

  : و يافته هاي خود را ثبت مي كندكليه مشاهدات
 كليه ي بررسي هاي خود از عاليم حياتي بيمار از قبيل كنترل -الف

   ساعت1 دقيقه و سپس هر 15نبض تيبيال هر 
 وجود هر گونه عاليم دال بر عدم وجود نبض در بـازوي چـپ               -ب

  بيمار
ــر  –پ  ــرون ده ادرار ه ــايش ب ــاي  1 پ ــري ه ــدازه گي  ســاعت و ان

 PTTماتوكريت ـ ازت اوره خون، سديم، كـراتنين و   هموگلوبين ـ ه 
  روزانه 

 ساعت و در 4 ساعت و يا هر 1 ارزيابي هاي درجه حرارت هر -ت
صورت بروز تب، اعالم به پزشك و در صورت انجام كشت خـون             

   تاريخ و زمان انجام آن،و كشت ترشحات محل ورود كاتتر
ــام -ث ــر pTT انج ــاي آن  12-24 ه ــواب ه ــاعت و درج ج  در  س

  پرونده
 1هر  ) PAWP(و فشاروج   ) PAP( اندازه ي فشار شريان ريوي       -ج

   ساعت2تا 
 راه تجـويز،      در صورت دريافـت نيتروپروسـايد وريـدي، دوز،         -چ

  مقدار قطرات و مراقبت ها و احتياطات حين دريافت
 ســاعت، زمــان و دريافــت جــواب و  ،ABG در صــورت ارســال -ح

  ABGتفسير 
  ر پارگي آئورت وجود عاليم دال ب-خ
 تــاريخ و زمــان و علــت ، در صــورت تعــويض سيــستم كنتــرل-د

  تعويض 

      

  
  
  
  
  
  
  
  



 قلب و عروق/ فصل نوزدهم

 
907 

 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                                    شيفت:                            نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                             نام عامل انجام كار

  IABPمراقبت هاي قبل و بعد از بيرون كشيدن كاتتر : نوع فعاليت
  :هدف

  كنترل وضعيت بيمار
  پرستار واجد شرايط: عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

دستور پزشك را مبني بر خارج كردن بـالون پمـپ داخـل آئـورت                 1
 .بررسي مي كند

      

2  
ــعيت همودي   ــات وض ــورت ثب ــه   در ص ــخ ب ــار در پاس ــك بيم نامي

جداسازي از دستگاه، جهت خارج كردن كاتتر با همـاهنگي پزشـك            
  .بيمار را آماده مي كند

      

 ساعت قبـل از خـارج كـردن         4انفوزيون هپارين بيمار را حداقل از         3
  .كاتتر متوقف مي كند

      

به دليل احتمال خونريزي از آماده بودن خون بيمار جهـت تزريـق               4
  .حاصل مي كنداطمينان 

      

        . از بسته بودن كپسول هليوم اطمينان حاصل مي كند  5

6  
كاتتر را از پمپ جدا كرده و اجازه مـي دهـد كـاتتر بـه هـوا تخليـه              

فشار خون داخل آئورت بيمارسبب مي شود تـا بـالون روي    ( شود
  ).هم بخوابد و براي بيرون كشيدن آماده شود

      

7  
تر بيمار را در وضعيت درازكش ثابت        ساعت پس از خروج كات     4تا  

نگه مي دارد و اجازه نمي دهد سرش را بلند و يا عضو مربوطه را               
  .خم كند

      

        . ساعت از فيزيوتراپي بيمار خودداري مي كند4تا   8

 ساعت و فعاليت طبيعي بعـد از        4 در مورد حركت در تخت پس از          9
  . ساعت به بيمار آموزش مي دهد8

      

        . ها و اقدامات خود را ثبت مي كنديافته  10
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان
:                                                                          شيفت:                                                                      نام بخش

  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                             نام عامل انجام كار
  )IABP( رت خارج كردن بالون پمپ داخل آئو: نوع فعاليت

    قطع كمك به پمپاژ قلب و اجازه به قلب جهت پمپاژ خود به خودي:هدف
 8/2 كيـسه شـن بـه وزن         – سـت پانـسمان      –گاز استريل    –IABPدستگاه و تجهيزات    : وسايل مورد نياز  

  )در صورت وجود ( كيلوگرم يا وسيله ي كمپرس فمور 
  پرستار واجد شرايط: عامل انجام كار

  

 مالحظات  خير  بلي  ام كارمراحل انج رديف
دستور پزشك را مبني بـر خـارج كـردن بـالون پمـپ داخـل آئـورت                 1

 .بررسي مي كند
      

2  
با بيمار ارتباط برقرار مي كند و به وي مي گويد كه به علت بازگشت            
تحمل و قدرت عضله ي قلب بـه دسـتور پزشـك معـالج تـصميم بـه                  

نجـام كـار را بـه وي     و نحوه ي استا  خروج كاتتر از قلب وي گرفته    
 .توضيح مي دهد

      

       .ديدست هاي خود را مي مي شو  3

4  
 را  IABPپس از اين كه در چند نوبـت تعـداد دفعـات پمپـاژ توسـط                 

د و هموديناميـك بيمـار پايـدار بـود و بيمـار جداسـازي را                كاهش دا 
  .تحمل كرد سيستم كنترل را خاموش مي كند

      

       .ن از خالي شدن بالون از كاتتر جدا مي كندلوله هاي رابط را جهت اطمينا  5

6  

پس از اين كه پزشك بالون را تا محلي كه انتهـاي فوقـاني كـاتتر بـا                  
قسمت تحتاني اينترا ديوسر تماس پيدا كرد بيرون كـشيد و بـه زيـر               
محل ورود كاتتر فشار وارد آورده و بالون و اينترا ديوسـر را تـوأم      

اجازه مي دهد تا خون جريـان داشـته         با هم بيرون كشيد، چند لحظه       
 ). اين كار از ايجاد ترومبوز پيشگيري مي كند( باشد 

      

7  
 بـا    جهت كنترل خون ريزي ناحيه و عدم اختالل خون رساني به پاي بيمـار،             

از كيسه  ( دهد     دقيقه محل خروج كاتتر را فشار مي       30فشار مناسب به مدت     
 ).ده كرد  كيلوگرم مي توان استفا8/2شن به وزن 

      

8  
در صورتي كه بالون به صورت جراحي كار گذاشته شده است، پـس از       
اين كه پزشك گرفـت داكـرون را بـست و محـل ورود كـاتتر را پـس از                    
.خارج نمودن كاتتر بخيه زد، ناحيه را به روش استريل پانسمان مي كند

      

محـل زخـم را بـه روش صـحيح كنتـرل و               پس از خـارج كـردن بـالون،         9
 .مراقبت مي كند

      

 درجه حرارت و وجود حس و حركت بـازوي           نبض تيبيال خلفي و رنگ،      10
 .چپ بيمار را ارزيابي مي كند

      

       . ساعت استراحت مطلق مي كند24بيمار را به مدت   11

12  
  :كليه مشاهدات و يافته هاي خود را ثبت مي كند

   تاريخ و زمان خارج كردن بالون–الف 
  ون ريزي و مدت زمان وارد آوردن فشار روي موضع ميزان خ-ب
  مشكالت پيش آمده حين خارج نمودن بالون و اقدامات انجام شده–ج 
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                                                               شيفت: نام بخش
  :و مهر نظام پرستاري ارزشيابامضاء :                                                             نام عامل انجام كار

   فلبوتومي:نوع فعاليت
  :اهداف

   كاهش حجم خون در جريان گردش خون -1 
   كاهش تعداد گلبول هاي قرمز خون در پلي سايتمي -2

  : وسايل مورد نياز
 تـا   5 سـرنگ    – گاز استريل  – تورنيكت – محلول بتادين  – پنبه ي الكلي   – بر چسب روي كيسه    –ي خون  كيسه

   دستكش – لوله ي آزمايش و برچسب روي آن – سي سي 10
   پرستار:عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

        .به بيمار هدف و نحوه اجراي اين دستور العمل را توضيح مي دهد  1
       .ديهاي خود را مي شو دست  2
        .دستكش مي پوشد  3
       .وسايل مورد نياز را آماده مي كند  4

برچسب هاي روي كيسه خون و لوله هاي آزمايش را قبل ازخونگيري              5
 .كنترل مي كند

      

       .به بيمار مي دهد) نيمه نشسته(وضعيت  صحيح  6
       .ناحيه باالي آرنج را با محلول بتادين ضد عفوني مي كند  7
       .جهت خونگيري ازسياهرگ، تورنيكت باالي آرنج مي بندد  8
        .سه خون وصل مي كندسوزن را به كي  9
        .سوزن را داخل سياهرگ، كرده و به طور موقت ثابت مي كند  10

به بيمار آموزش مي دهد براي پيشگيري از پاره شدن رگ دست خود               11
  .را تكان ندهد

      

        .جريان خون خروجي از بيمار به كيسه خون را كنترل مي كند  12

 دقيقـه باگازاسـتريل   2-3پس ازخونگيري محـل سـوزن را حـدوداً         13
 .فشار مي دهد

      

 دقيقـه روي تخـت      5توصيه مي كند بيمار بعدازخونگيري به مـدت           14
 .دراز بكشد

      

       .پس ازبلندشدن بيمار به وي آب ميوه و مايعات مي دهد  15
       .كندتوصيه مي كند بيمار تايك ساعت از كشيدن سيگار خودداري   16
        .يافته ها و مشاهدات خود را ثبت مي كند  17
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                        شيفت:                                                        نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                             نام عامل انجام كار

 )E.P.S.lab( تست تيلت در بخش الكتروفيزيولوژي اقدامات قبل از: نوع فعاليت

   :هدف
   ايجاد شرايطي جهت حداكثر بهره برداري از نتيجه ي تست تيلت

  :  وسايل مورد نياز
 لباس راحتـي    – وسايل رگ گيري محيطي      – تخت مخصوص تست تيلت      –دماسنج سنجش هواي البراتوار     

 CPR تجهيزات مانيتورينگ قلبي و عاليم حياتي و –

  پرستار واجد شرايط: عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

با بيمار ارتباط برقرار مي كند و هدف از اين كار و روش عملكـرد                 1
  .را به بيمار توضيح مي دهد

      

       .در البراتوار فراهم مي كند شرايط سكوت و آرامش را  2
       .اسب استمطمئن مي شود كه درجه حرارت محيط من  3

از ناشــتا بــودن بيمــار چنــد ســاعت قبــل از شــروع تــست مطمــئن   4
 .شود مي

      

5  
در صورت دستور، جهت برطرف نمودن احتمال ايجاد پاسخ مثبت          

 انفوزيـون وريـدي را قبـل از         ،اذب به جاذبه و جايگزيني مايعـات      ك
  .دهد شروع تست انجام مي

      

 48ير ضـروري بيمـار از       مطمئن مي شود كه داروهاي بتالبالكر غ        6
 .استساعت قبل قطع شده 

      

       .لباس راحت به بيمار مي پوشاند  7
       .از او مي خواهد مثانه اش را خالي كند  8

دربــاره ي تاريخچــه ي بيمــاري و مــصرف دارو از بيمــار ســوال   9
 .كند مي

      

10  
نوار ( و دستگاه شوك و نوار را چك مي كند CPR ترالي اورژانس  

 دقيقه به طور ممتد از بيمار حين        2حدي باشد كه بتوان به مدت       به  
 ).سنكوپ و بعد از آن نوار گرفت 

      

        .در صورتي كه بيمار خط وريدي ندارد، آن را برقرار مي كند  11
       ميلـي گـرم را در سـرنگ كـشيده و آمـاده و در                1آمپول آتروپين  12
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 .دسترس قرار مي دهد

بيمار حفظ كرده و مرحله به مرحله پروسيجر را         ارتباط خود را با       13
 .به وي توضيح مي دهد

      

بيمار را روي تخت به پشت مي خواباند طوري كـه كـف پاهـاي او                  14
  . قرار بگيردFoot bordروي 

      

        .با باند حمايتي بدن بيمار را محدود مي كند  15
        . وصل مي كندECGبيمار را به مانيتور   16
        .ر به عنوان اطالعات پايه از بيمار مي گيرديك نوا  17
        .كاف فشار سنج را به بازوي وي مي بندد  18
        .عاليم حياتي بيمار را به عنوان اطالعات پايه ارزيابي مي كند  19

20  

  :كليه مشاهدات و يافته هاي خود را ثبت مي كند
   تاريخ و زمان شروع تست–الف 

   شده به بيمار كليه ي آموزش هاي داده–ب 
   ناشتا بودن و انفوزيون هاي وريدي-ج

   ساعت قبل48 قطع داروهاي بتابالكر از –ي 
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                                                               شيفت: نام بخش
  :و مهر نظام پرستاري ارزشيابامضاء :                                                             نام عامل انجام كار

 انجام تست تيلت جهت بيمار: نوع فعاليت

   :هدف
  بررسي حمالت سنكوپ وازوواگال

  :وسايل مورد نياز
 – تخت تست تيلت   – تجهيزات انفوزيون داخل وريدي    – .V.S تجهيزات كنترل  – ECGتجهيزات مانيتورينگ    

  - آدنــوزين – ادروفونيــوم –پرترنــول  آمپــول ايزو– TNG قــرص – دفيبريالتــور – CPRكــراش كــارد 
  نفرين اپي

  پرستار واجد شرايط: عامل انجام كار
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

با بيمـار ارتبـاط برقـرار مـي كنـد و مراحـل پروسـيجر را بـه وي                      1
 .توضيح مي دهد

      

 دقيقـه بيمـار را در وضـعيت خوابيـده قـرار مـي دهـد                 20به مدت     2
 ).تراحت مرحله اس(

      

       .به طور مرتب فشار خون و نبض بيمار را كنترل مي كند  3
        . درجه تغيير وضعيت مي دهد70بيمار را به وضعيت ايستاده در زاويه   4

مرحله غير  (  دقيقه بيمار را در همان وضعيت نگه مي دارد           40 -45  5
 ).فعال 

      

       .فشار خون و نبض بيمار را مانيتور مي كند  6

7  

 بــه صــورت زيــر زبــاني TNGدر صــورت عــدم بــروز ســنكوپ، 
دهد يا انفوزيون ايزوپرترنول يا نتيروگليسرين يا ادروفونيوم يا  مي

 15  و )مرحلـه ي فعـال      (آدنوزين يا اپي نفرين را شـروع مـي كنـد            
  .دقيقه بيمار را در همان وضعيت نگه مي دارد

      

       .دفشار خون و نبض بيمار را مانيتور مي كن  8

9  

  :كليه مشاهدات و يافته هاي خود را ثبت مي كند
   تاريخ و زمان شروع تست تيلت–الف 

   كليه عاليم حياتي ارزيابي شده از وضعيت خوابيده–ب 
   درجه70 كليه عاليم حياتي ارزيابي شده در وضعيت ايستاده از زاويه -پ

   كليه عاليم حياتي ارزيابي شده در مرحله ي فعال–ت 
ليه ي داروهاي انفوزيون شـده در مرحلـه ي فعـال و دوز و راه     ك–ث  

 تجويز آن ها 
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                          شيفت:                                      نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                             نام عامل انجام كار

 مراقبت هاي پس از انجام تست تيلت: يتنوع فعال

    :اهداف
   بررسي بيمار پس از انجام تست منفي يا مثبت -1
   دادن آموزش هاي مورد نياز به بيمار با توجه به جواب تست-2

  پرستار واجد شرايط : عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
   در صورت مثبت بودن جواب تست-

 را در حــدود يــك ســاعت HR  و BPاز خاتمــه تــست بيمــار پــس   1
  .مانيتور مي كند

      

 دارد، مايعـات  BP در صورتي كه پس از يك ساعت هنوز هم افـت   2
 .وريدي طبق دستور انفوزيون مي كند

      

 آموزش هـاي     پس از ثابت شدن عاليم حياتي و هموديناميك بيمار،          3
 .ي دهدمورد نياز را قبل از ترخيص به بيمار م

      

 و Tilt-training و cross legبــه منظــور فـــوق ورزش هــاي      4
  .پوشيدن جوراب واريس را به بيمار آموزش مي دهد

      

به بيمار توصيه مي كند كه از قرار گرفتن در محيط هـاي شـلوغ و                  5
 .وضعيت ايستاده به مدت طوالني بپرهيزد

      

بلوكر را شروع در صورت لزوم و طبق دستور پزشك داروهاي بتا  6
 .مي كند و طريقه ي مصرف آن را به بيمار آموزش مي دهد

      

7  

  :كليه مشاهدات و يافته هاي خود را ثبت مي كند
   تاريخ و ساعت خاتمه تست–الف 

   كليه ي كنترل هاي عاليم حياتي و هموديناميك بيمار–ب 
  كليه ي آموزش هاي داده شده بعد از انجام تست–ج 
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 :                                                             تاريخ:                                  مركز آموزشي درماني يا بيمارستاننام 

                                   :                                شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                             نام عامل انجام كار

 IABPجداسازي بيمار از دستگاه : نوع فعاليت

  پرستار واجد شرايط: عامل انجام كار
 مالحظات  خير  بلي  ل انجام كارمراح رديف

1  
 ساعت پس از جاي گذاري بالون پمپ داخل آئورت، جهـت            24

كمك به پزشك براي ارزيابي آمادگي بيمار براي جداسازي از 
  .، فشار خون و فشار وج را كنترل مي كندIABPدستگاه 

      

دستور پزشك را مبني به شروع جداسازي بيمـار از دسـتگاه              2
IABPند كنترل مي ك.  

      

هموديناميك بيمار را با كمترين دوز داروهاي اينوتروپيك در           3
 .وضعيت پايدار نگه مي دارد

      

جهت شروع جداسازي تعداد دفعات پمپاژ توسـط دسـتگاه را             4
  . كاهش مي دهد4 به 1 و 2 به 1به 

      

 سـاعت روي    2جهت پيشگيري از تـشكيل لختـه بيمـار را بيـشتر از                5
 .پ با سرعت هاي پايين باقي نمي گذارددستگاه بالون پم

      

6  
طبق پروتكل انتخابي پزشك دفعـات پمپـاژ دسـتگاه را تنظـيم             

كند و اجازه نمي دهد كه بيمار به مـدت چنـد سـاعت روي                مي
 .اين تعداد كم باقي بماند

      

7  

 آگـاهي  چون كاهش سطح هوشياري، عـدم        يبا بررسي عاليم  
 سي سي در    30پائين تر از    به زمان و مكان، برون ده ادراري        

ساعت، پوست سرد و مرطوب، درد قفسه سينه، ديس ريتمي،          
، PAP و بلند شدن موج      ECGتغييرات مربوط به ايسكمي در      

 .ميزان تحمل بيمار به جداسازي را بررسي مي كند

      

       .در صورت وجود عاليم فوق فوراً به پزشك اطالع مي دهد  8

فـوق بـه جداسـازي تـا خـارج      در صورت عدم وجـود عاليـم         9
 .نمودن كاتتر بالون ادامه مي دهد

      

10  

  :كليه مشاهدات و يافته هاي خود را ثبت مي كند
   تاريخ و زمان اقدام به جداسازي -الف
   عاليم حياتي و همودنياميك بيمار قبل از شروع جداسازي–ب 
  IABP نحوه كاهش تعداد دفعات پمپاژ دستگاه -ج
عدم تحمل بـه جداسـازي، سـاعت اطـالع بـه             عاليم دال بر     -د

  . پزشك و ساعت شروع عاليم و اقدامات انجام شده
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                                      شيفت:                          نام بخش
  :بامضاء و مهر نظام پرستاري ارزشيا:                                                             نام عامل انجام كار

   )Sgvo2( كنترل اشباع اكسيژن وريد ژوگوالر : نوع فعاليت
   :اهداف

   بررسي اشباع اكسيژن خوني كه مغز را ترك مي كند-1 
  بررسي اشباع اكسيژن پس از پرفيوژن مغزي-2
   بررسي جريان خون مغز و مقايسه آن با نياز متابوليكي مغز-3

  : وسايل مورد نياز
  : sgvo2وارد كردن 

 محلـول بتـادين بـراي    -  ماسـك  - دسـتكش اسـتريل  - كـاله جراحـي  - گـان  - شان استريل -ريلحوله است 
 سي سي بـا سـر       10 تا   5 سرنگ   - بدون اپي نفرين   % 2 تا   % 1 ليدوكائين   -كاتتر وريدي مركزي        -اسكراب  
 500  -متـر بـا سـيم        اكسي  -الس   فايبر گ  sgvo2 كاتتر   4 - معرف كاتتر زير پوستي      5  - 18 و   23سوزن  

   پانسمان فشاري- كيسه يا وسيله فشارنده -) با يا بدون هپارين( سي سي سرم نرمال سالين 
   :sgvo2خارج كردن 

دستكش استريل، ست مخصوص، هموستاز استريل، قيچـي اسـتريل، محلـول بتـادين، پانـسمان انـسدادي                  
  استريل

  پزشك و پرستار : عامل انجام كار
 حظاتمال  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

  Sgvo2جاي گذاري كاتتر  -
       . روش انجام كار را براي بيمار توضيح مي دهد  1
       .ديدست ها را مي شو  2
       .دستكش مي پوشد  3
       .با استفاده از تكنيك استريل، سيم سنجش فشار را پرايم مي كند  4

 قبل از وارد كردن كاتتر، دستور العمل دستگاه را براي كـاليبره كـردن               5
 .آن اجرا مي كند

      

       . درجه باال قرار مي دهد45 تا 30سر بيمار را   6
       .دهد قرار ميدر وضعيت طبيعي را گردن وي   7

 كـاربرد  ICPاين روش اغلب توأم با ديگـر روش هـا نظيـر كنتـرل           8
  . اوليه بيمار را ذكر مي كندICP به همين دليل. دارد

      

       .حل ورود كاتتر برمي گرداندسر بيمار را به سمت دور از م  9
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       .دستكش ها را تعويض نموده و دستكش استريل مي پوشد  10
       .وسايل مورد نياز را آماده مي كند  11

 را روي سـيني     Sgvo2 كـاتتر فـايبر گـالس        4 معرف استريل و     5  12
  .قرار مي دهد

      

       .محل ورود كاتتر را با بتادين اسكراب مي كند  13

استريل را روي گردن و سينه قرار مي دهد بـه گونـه اي كـه                شان    14
 .فقط محل ورود كاتتر مشخص باشد

      

       .به پزشك در جاي گذاري كاتتر كمك مي كند  15

و وجـود درد را  ICP در طي جاي گذاري كاتتر، وضعيت عصبي، عاليم حياتي،  16
 . بررسي مي كند

      

       .ن محكم مي پوشاندمحل كاتتر را تميز كرده و با پانسما  17

 اسـتفاده  X RAYبراي اطمينان از جـاي گـذاري صـحيح كـاتتر از       18
  .كند مي

      

       .نمونه خوني از وريد ژوگوالر تهيه  مي كند  19
  Sgvo2 خارج كردن كاتتر -

       .روش را براي بيمار توضيح مي دهد  1
       .خلوت بيمار را حفظ مي كند  2
       .ديدست هاي خود را مي شو  3
       .وسايل را آماده مي كند  4
       .آالرم را خاموش مي كند  5
       .به بيمار وضعيت مناسب مي دهد  6
       .عاليم حياتي وي را كنترل مي كند  7
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                               :                               تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                                  :                           نام عامل انجام كار

   در بخشAblationو EPS مراقبت هاي پرستاري قبل از : نوع فعاليت
  :  اهداف

 جهت همكاري بيشتر بيمار با انجام تكنيك كه تحت بي حـسي  EPS آمادگي و آگاهي بيمار قبل از انجام         -1
  .موضعي انجام مي شود

   و كمك به پيشگيري از تشديد عوارضEPSشگيري و كنترل عوارض احتمالي  پي-2
   پيشگيري و كنترل بروز و پيشرفت عفونت در بيمار-3

  : وسايل مورد نياز
   برگه ي نتيجه اكوكارديوگرافي– وسايل شيو – برگه ي نتيجه آزمايشات –پرونده پزشكي بيمار 

  پرستار واجد شرايط: عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  راحل انجام كارم رديف
       .بيمار را به روش صحيح در بخش بستري مي كند  1

با او ارتباط برقرار كرده و هدف و نحوه ي انجـام كـار را بـه وي                    2
 .توضيح مي دهد

      

3  
مطمئن مي شود كه از يك هفتـه ي قبـل داروهـاي آنتـي آريتميـك                 

 آميـو دارون كـه   جزبه (دستور پزشك قطع شده باشد  بيمار بنا به    
 ).بايد از يك ماه قبل قطع شده باشد

      

4  
آزمايشات بيمـار را از نظـر الكتروليـت هـا، تـست هـاي انعقـادي،                 
آزمايشات ايمونولوژي، ادرار، گروه خـون و درخواسـت و انجـام            

  .مي دهد

      

       .جواب آزمايشات را پيگيري و بررسي مي كند  5

 پزشك درخواست و انجـام آن را        اكوكارديوگرافي را  طبق دستور      6
 .پيگيري مي كند

      

       . استحمام كندEPS بيمار را تشويق مي كند كه شب قبل از انجام  7

ناحيه فمور و كشاله ران را در خانم ها و ناحيه فمور و كشاله ران                 8
 . و قسمت جلو و پشت سينه را در آقايان شيو مي كند

      

9  
ــيج   ــام پروس ــونگي انج ــورد چگ ــرو  در م ــش الكت ــه بخ ر، ورود ب

فيزيولوژي، اتـصال بـه دسـتگاه هـاي الكتروفيزيولـوژي و پـالس              
اكسي متري، مانيتورينگ، دستگاه شوك اكسترنال، بي حسي ناحيه  
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فموربا استفاده از بي حـس كننـده هـاي موضـعي و رگ گيـري از                 
پش توسط دستگاه در حين انجام پروسـيجر، گاهـاً          ناحيه و ايجاد ت   
تگي در حين تجويز داروهايي كـه جهـت  بررسـي            احساس گر گرف  

 .دهد  به بيمار كامالً و با حوصله توضيح ميده مي شوند واستفا

ــا      10 ــه ب ــوزش در رابط ــا و آم ــه ي راهنم ــان كتابچ در صــورت امك
 .الكتروفيزيولوژي به بيمار مي دهد تا مطالعه كند

      

       .دارد  مينگه بيمار را ناشتا EPSاز نيمه شب قبل از انجام   11

12  
 نوبت دوم باشد، به بيمار توضيح مي دهد كه EPS در صورتي كه

مي تواند تا دو ساعت قبل از انجام پروسيجر صبحانه سـبك ميـل              
 .كند

      

-4ي قبل و وارفارين را        مطمئن مي شود كه آسپرين را از يك هفته          13
 .است روز قبل قطع كرده 3

      

 سـاعت قبـل     24 را از    LMNو هپـارين     ساعت قبـل     6هپارين را از      14
 .قطع مي كند

      

15  

  :كليه يافته ها و مشاهدات خود را ثبت مي كند
   تاريخ و زمان بستري شدن بيمار-الف
   كليه ي آموزش هاي داده شده به بيمار-ب

 زمان قطع شدن داروهاي آنتي آريتميك و نوع داروهـايي كـه             –پ  
  .قبالً مصرف كرده است

  ايشات انجام شده و جواب آن ها كليه ي آزم–ت 
   تاريخ و زمان انجام اكوكارديوگرافي و جواب آن –ث 
  شيو و ناشتا بودن بيمار-ج

      

        . منتقل مي كندEPS بيمار را همراه با پرونده ي پزشكي به بخش  16
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 :                                                             ختاري:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                             م كارنام عامل انجا

مراقبــت هــاي پرســتاري و آمــادگي هــا در مطالعــه الكتروفيزيولــوژي قلــب در بخــش   : نــوع فعاليــت
   )E.P.S.lab(الكتروفيزيولوژي 

    :اهداف
 منظور كشف ديس ريتمي يا مكانيـسم الكتروفيزيولوژيـك يـك     مطالعات الكتروفيزيولوژي تشخيصي به    -1

  .ديس ريتمي شناخته شده انجام مي شود
 مطالعات الكتروفيزيولوژي مداخله اي يا درماني جهت درمان ديس ريتمي هاي بطني و فوق بطني انجام                 -2

  .مي شوند
    پهنQRS تأييد تشخيص تاكي كاردي هاي با كمپلكس-3

  : وسايل مورد نياز
 – ) …آدنوزين، پروكائين آميد، ايزوپرل و   ( EPS  داروهاي مورد استفاده در–ستگاه الكتروفيزيولوژي د

 گـاز   – بتـادين    – سـي سـي      20 و   10 سرنگ   – آنژيوكت نارنجي    – تيغ بيستوري    – عددي   17ست استريل   
 سـه عـدد   –  دسـتكش اسـتريل  –ن  گـا – سيم هـاي رابـط اسـتريل    – سه عدد كاتتر – ليدوكائين   –استريل  
  -CPR تجهيـزات احيـاء و كـراش كـارت           – تجهيزات اكسيژن رسـاني      – مايع هپارينه    – 6ي شماره    دسيله

   دستگاه شوك اكسترنال – تجهيزات مانيتورينگ قلبي –پالس اكسي متر 
  پرستار واجد  شرايط: عامل انجام كار

  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
   )E.P.S.lab( در بخش الكتروفيزيولوژي مراقبت ها و آمادگي ها

1  
با بيمار ارتباط برقرار مي كند و هدف و نحوه ي انجام كـار را بـه                 

 بـا وي صـحبت   EPS وي توضيح مي دهد و راجع به محيط بخش
 .مي كند

      

       .بيمار را به روش صحيح از پرستار بخش تحويل مي گيرد  2

روهـاي آنتـي آريتميـك      مطمئن مي شود كه از يك هفتـه ي قبـل دا             3
 .بيمار بنا به دستور پزشك قطع شده باشد

      

        .از دادن پريمد خودداري مي كند  4
       .جواب آزمايشات بيمار را بررسي مي كند  5
       .جواب اكوكارديوگرافي را ارزيابي مي كند  6

-4مطمئن مي شود كه آسپرين را از يك هفته ي قبل، وارفـارين را              7
 24 را از LMN سـاعت قبـل و هپـارين6هپارين را از روز قبل،    3
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  .استساعت قبل قطع كرده 

8  

آموزش هاي مورد نياز را نسبت به محيط بخـش و دسـتگاه هـاي               
موجود در بخش و نحوه ي كار آن ها و اين كه به علت استفاده از                

ي فمـورال    داروي بي حسي موضعي احساس بي حـسي در ناحيـه          
ــ احــساس دارد و ايــن كــه ايجــاد پش قلــب اســاس كــار مطالعــه  ت

ي ممكن اسـت احـساس گـر گرفتگـي          الكتروفيزيولوژي است و گاه   
 . به بيمار مي دهدكند

      

       .به سواالت احتمالي بيمار پاسخ مي دهد  9

به بيمار اطمينان مي دهد كه در تمام مدت انجام پروسيجر در كنار               10
 .وي باقي مي ماند

      

 بررســي مــي كنــد و از عملكــرد صــحيح آن رگ محيطــي بيمــار را  11
 .مطمئن مي شود

      

12  
 و سه راهـي را جهـت تزريـق داروهـاي     ) Kلوله ( لوله رابط بلند 

EPS               دور از محيط استريل در محل مخـصوص خـود وصـل مـي 
  .كند

      

ليــدهاي قلبــي را در محــل مخــصوص خــود روي ســينه ي بيمــار   13
 .چسباند مي

      

       .ر محل صحيح خود قرار مي دهدليدهاي اندامي را د  14
       . را آماده به كار قرار مي دهدECGدستگاه   15

دستگاه پالس اكسي متري را روشـن مـي كنـد و پـروب آن را بـه                    16
  .بيمار وصل مي كند

      

        .عاليم حياتي بيمار را به عنوان اطالعات پايه كنترل مي كند  17
        .ماده به كار مي گذارددستگاه شوك اكسترنال را بررسي و آ  18

 و وسايل احيـاء را آمـاده و در دسـترس قـرار              CPRكراش كارت     19
  .دهد مي

      

        .وسايل اينتوباسيون را در دسترس قرار مي دهد  20
        .بيمار را به دستگاه شبيه ساز و الكتروفيزيولوژي وصل مي كند  21
        . كندناحيه فمور و كشاله ران بيمار را پرپ و درپ مي  22

شان هاي استريل را طوري روي بيمار پهن مـي كنـد كـه فقـط ناحيـه                    23
  .فمور در دسترس پزشك باشد

      

ميزكار را جهت كار پزشك با رعايـت كامـل نكـات اسـتريل آمـاده                  24
  .كند مي

      

  Ablation و EPS مراقبت هاي پرستاري و آمادگي در حين انجام 
      جهـت مطالعـه الكتروفيزيولـوژي مـورد نيـاز       طبق دستور پزشك داروهايي كه  1



 قلب و عروق/ فصل نوزدهم

 
921 

  .باشد را انفوزيون مي كند مي

سيگنال هاي الكتريكي داخلي قلبي و سطحي را كه خود بـه خـود و      2
  .ناشي از پيس مي باشد  ارزيابي مي كند

      

زمان و توالي طبيعي فعاليت الكتريكي قلب را در طي ريتم طبيعي يا              3
  .ري مي كندگي پايه مشاهده و اندازه

      

4  

پس از قرار دادن كاتترها در محل هاي مناسب و اتصال آن هـا بـه      
 physiologic recordingتجهيـــزات ثبـــت فيزيولوژيـــك    

facilities)(  ــارديوگرام ــم از روي الكتروك ــه را ه  12، فواصــل پاي
و هم الكتروكارديوگرام داخلـي قلـب انـدازه گيـري            ) (ECGليدي    

  .كند مي

      

5  
، تكنيك هـاي   ) Baseline tracings( ثبت نگاره هاي پايه پس از 

پيس پايه براي ارزيابي سيستم هدايتي الكتريكي بيمـار را بـه كـار              
  .مي برد

      

ــذيري    6 ــك ناپ ــره   ) Refractory period( دوره تحري ــز، گ دهلي
  .دهليزي بطني و بطن را ثبت مي كند

      

ز تـوالي فعاليـت      دهليـزي و نيـ     -وجود هـدايت معكـوس يـا بطنـي            7
  .الكتريكي معكوس را مورد بررسي قرار مي دهد

      

به دهليز يـا   ) Extra stimulus( در حين اعمال تحريك زودرس   8
  بطن آريتمي هاي ايجاد شده را ثبت مي كند

      

9  

ول يا پروكائين آميد و در صورت نياز و تجويز پزشك، ايزوپروترن
جـاد آريتمـي هـا يـا آشـكار          وريدي را براي كمك بـه اي      آدنوزين و   

كردن مسير فرعي يا هدايت از مسير آهـسته گـره دهليـزي بطنـي               
  .مورد استفاده قرار مي دهد

      

10  
مي دهـد كـه   ارتباط خود را با بيمار حفظ مي كند و به وي توضيح       

پش قلـب اغلـب يكـي از اهـداف اصـلي            ايجاد آريتمي و احـساس تـ      
  .استمطالعه الكتروفيزيولوژي 

      

11  
ر صورت بروز فيبريالسيون بطني يا تاكي كـاردي بطنـي سـريع             د

همراه با هموديناميك ناپايدار، قبل از اقدام به ختم آريتمـي، وجـود             
  .تأييد مي كند ) ECG(  ليدي 12آريتمي را با نوار قلب 

      

در صورتي كه تاكي كاردي خود به خود قطع نشود و نياز به پيس             12
 . كند ط استيموالتور آريتمي را قطع ميآنتي تاكي كاردي باشد توس

      

در صورتي كه نياز به استفاده از كـارديوورژن يـا دفيبريالسـيون               13
  .باشد، آن را به روش صحيح انجام مي دهد

      

      اگر بيمار در طي آريتمي بطني از نظر هموديناميك پايـدار باشـد و                14
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  . كندابليشن مد نظر باشد، منشأ آريتمي را نقشه برداري مي
        .نگاره ها را در محل هاي مختلف قلب ثبت مي كند  15

 سطحي يا   ECGنگاره هاي ثبت شده را با سيگنال  رفرانس در ليد              16
  .الكتروگرام داخلي قلبي پايدار مقايسه مي كند

      

  Ablation و EPS مراقبت هاي پرستاري پس از انجام

1  

ر به نتيجه مطالعه، ارتبـاط     پس از اتمام مطالعه در پاسخ سوال بيما       
او را به طور مستقيم با پزشك مربوطه برقـرار مـي كنـد و اجـازه                 

دهد كه پزشك توضـيح كامـل در مـورد نتيجـه مطالعـه بـه وي            مي
  .بدهد

      

        .بيمار را از دستگاه جدا مي كند  2
        .كمپرس فمور را به روش صحيح انجام مي دهد  3

تكان نخورد و وضعيت خود را عوض       به بيمار توضيح مي دهد كه         4
  .نكند

      

 سـاعت بـي حركـت اسـتراحت     4به بيمار توضيح مي دهد كه بايـد          5
  .كند

      

به بيمار توضيح مي دهد كه تا يك ساعت بعد از انجـام پروسـيجر                 6
  .ناشتا باقي بماند

      

        .  خارج مي كندEPS بيمار را روي برانكارد از اتاق  7

8  

  :يافته هاي خود را ثبت مي كندكليه مشاهدات و 
 كليه ي اطالعات پايه از عاليم حياتي و نوار قلب و ريتم قلبـي              -الف

  بيمار
   تاريخ و زمان و طول زمان انجام پروسيجر-ب
 يــا ECG كليــه ي آريتمــي هــاي احتمــالي ديــده شــده در      -پ

  الكتروكارديوگرام داخلي قلب در حين انجام مطالعه
   راه تجويز و مايعات انفوزيون شده  كليه داروها، مقدار،-ت
    كليه ي نگاره هاي تعيين شده در قسمت هاي مختلف قلب-ث
س آنتي تاكي كاردي يـا كـارديوورژن    در صورت استفاده از پي  -ج

  يا دفيبريالسيون، نحوه و زمان استفاده از آن 

      

        .بيمار و پرونده اش را به پرستار بخش تحويل مي دهد  9
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 :                                                             تاريخ:                                  ركز آموزشي درماني يا بيمارستاننام م

                                  :                                 شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                             نام عامل انجام كار

 در بخش  Ablation  و EPSمراقبت هاي پرستاري پس از انجام : نوع فعاليت

    :اهداف
  ي از بروز هماتوم و خونريزي از محل ورود كاتتر پيشگير-1
   پيشگيري وكنترل عفونت در بيمار-2
   پيشگيري از بروز ترومبوآمبولي-3
  كنترل و درمان آريتمي هاي احتمالي-4
  دادن آموزش هاي مورد نياز به بيمار-5

  :وسايل مورد نياز
 – هپـارين و آسـپيرين   –رينگ قلبـي   و مانيتوECG دستگاه – وسايل انفوزيون داخل وريدي –كيسه شن   

  پرونده ي پزشكي بيمار
  پرستار : عامل انجام كار

  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
       . تحويل مي گيرد EPS بيمار را به همراه پرونده از پرستار بخش  1

2  
 و آريتمـي هـاي      EPSشرح حال مختصري از وقايع پيش آمـده در حـين          

 .  مي گيردEPS را از پرستار بخشEPS نتيجه ياحتمالي و تشخيص و 

      

3  
با بيمار ارتباط برقرار مي كند و به وي توضيح مي دهد كـه در صـورت                 

 .وجود درد فوراً اطالع دهد

      

        . ساعت در تخت استراحت مي دهد4بيمار را به مدت   4
       .تا يك ساعت كيسه شن را روي شريان فمور بيمار قرار مي دهد  5
       .ناحيه فمور را از نظر هماتوم و خونريزي كنترل مي كند  6

7  
مايعـات  EPS در صورت عدم وجود تهوع يك تا دو ساعت بعد از انجـام 

 .را براي بيمار شروع مي كند

      

8  
 مي گيرد و  بـه       ECGپش قلب يا درد قلبي بيمار از او         در صورت بروز ت   

  .پزشك اطالع مي دهد
      

9  
گيري از ترومبوز وريدي بيمار را از بستر خـارج           ساعت بعد جهت جلو    4

 .مي كند

      

       . ساعت بعد هپارين را طبق دستور پزشك شروع مي كند12  10
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       . از بيمار مي گيردECG صبح روز بعد يك   11
       .از روز بعد آسپيرين را شروع مي كند  12

13  
ت بروز  ز ترخيص و در منزل در صور      به بيمار توضيح مي دهد كه پس ا       

 .پش قلب و آريتمي به پزشك مراجعه كندت

      

14  
به وي توضيح مي دهد كه براي پروسيجرهاي بعـدي مثـل تـست تيلـت،                

 . دارد آماده باشدEPS و يا پيس دائم كه بستگي به نتيجه ICDتعبيه 

      

15  

  :كليه مشاهدات و يافته هاي خود را ثبت مي كند
  ش تاريخ و زمان ورود بيمار به بخ-الف
   نتيجه ي مطالعه الكتروفيزيولوژي -ب
   مدت زمان استراحت مطلق و ناشتا بودن بيمار-پ
   زمان خروج از بستر و زمان شروع هپارين و آسپرين-ت
   هاي انجام شدهECG -ث
  آموزش هاي داده شده به بيمار-ج
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 :                                                                                تاريخ:               نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                             نام عامل انجام كار

   و پيس ميكر در بخشICDمراقبت هاي پرستاري در تعبيه : نوع فعاليت

    :اهداف
  مكاري وي به بيمار و جلب هICD آموزش آمادگي هاي مورد نياز جهت تعبيه-1
  پيشگيري و كنترل عوارض احتمالي-2
  پيشگيري و كنترل عفونت-3

  : وسايل مورد نياز
 – داروهـاي دسـتور داده شـده         – برگه ي نتيجـه آزمايـشات و اكوكـارديوگرافي         –ي پزشكي بيمار     پرونده

 ECG دستگاه – تجهيزات كنترل عاليم حياتي –وسايل شيو 

  پرستار واجد شرايط: عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
   و پيس ميكرICD مراقبت ها و آمادگي هاي قبل از تعبيه

       .بيمار را در بخش بستري مي كند  1

2  
با بيمار ارتباط برقرار مـي كنـد و اطالعـات مـورد نيـاز را بـه وي                   

 را بـه وي توضـيح   ICDدهد و ضـرورت تعبيـه پـيس ميكـر و              مي
 .دهد مي

      

 بــراي بيمــار درخواســت و PTT و FBS ، PTايــشاتي چــون آزم  3
 .انجام آن را پيگيري مي كند

      

و پيس ميكر داروهايي چون آسپرين، ICD  ساعت قبل از تعبيه48  4
  .هپارين، كمادين، و ساير آنتي كوآگوالنت ها را قطع مي كند

      

تعبيه پيس ميكر موقـت قبـل از تعبيـه پـيس ميكـر دائـم ضـروري                    5
  .شدبا مي

      

       ).به خصوص در آقايان ( قفسه سينه بيمار را شيو و تميز مي كند   6
       . مي گيردECG  از بيماربه عنوان اطالعات پايه  7
       . شب قبل ناشتا نگه مي دارد12بيمار را حداقل از ساعت   8
       .عاليم حياتي بيمار را به عنوان اطالعات پايه كنترل مي كند  9
       .را خارج مي كند …نوعي، لنز و دندان مص  10
       .كليه مشاهدات و يافته هاي خود را ثبت مي كند  11
       .  منتقل مي كندEPSبيمار را با پرونده به بخش   12

   و پيس ميكرICDمراقبت هاي پس از تعبيه 
       .تحويل مي گيردEPS بيمار را همراه پرونده از پرستار بخش  13
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       .رار مي كند و به سواالت وي پاسخ مي دهدبا وي ارتباط برق  14

 بررسي  …پانسمان محل زخم را از نظر رخداد هماتوم، عفونت و             15
 .مي كند

      

 سـاعت  24 و پيس ميكر به مدت ICD كيسه شن را در محل تعبيه   16
 .حفظ مي كند

      

جهـت پانـسمان، محـل تعبيـه را بـا      ICD  ساعت بعـد از تعبيـه   48  17
 .كند د عفوني كننده شست و شو داده و پانسمان ميمحلول هاي ض

      

        .به آنتي بيوتيك درماني طبق دستور پزشك ادامه مي دهد  18

 و پيس ميكر را تـا       ICDاحتياطات مربوط به مراقبت از محل تعبيه          19
  .زمان التيام زخم، به بيمار آموزش مي دهد

      

و تا زمان خارج كردن      هفته   2به بيمار توضيح مي دهد كه به مدت           20
  .بخيه ها محل زخم را تميز و خشك نگه دارد

      

به او توضيح مي دهد كه پس از خارج سـازي بخيـه هـا اسـتحمام                   21
  .كامل انجام دهد

      

22  
همچنين به وي مي گويد كه در صـورت بـروز هـر گونـه عالمتـي                 

 در مورد بيماران( مانند حساسيت، درد، تورم و گرمي در موضع 
ICD سريعاً به پزشك اطالع دهد) صورت احساس شوك ، در.  
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                            شيفت:                                                    نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                             نام عامل انجام كار

   در بخش الكتروفيزيولوژي ICD پرستاري در تعبيه پيس ميكرهاي قلبي و مراقبت هاي: نوع فعاليت

  :اهداف
  باال بردن كيفيت زندگي، طول عمر و ظرفيت كار كردن بيماران مبتال به انواع آريتمي ها-1
  پيشگيري و كاهش مرگ و مير و موربيديته مبتاليان به انواع آريتمي ها-2
   قلبي درمان برادي كاردي ها و بلوك هاي-3
  تالش در جهت بهبود وضعيت هموديناميك بيماران-4
درمان انتخابي مرگ ناگهاني نافرجام و آريتمي هاي بطني پايدار در غياب انفاركتوس ميوكـارد يـا علـل                   -5

  برگشت پذير
  كاهش مدت زمان بستري در بيمارستان-6
  كاهش هزينه ها نسبت به تعبيه نوع اپي كارديال آن-7
  دي و فيبريالسيون بطني  درمان تاكيكار-8

  : وسايل مورد نياز
 آنتـي   – وسـايل رگ گيـري محيطـي         – وسـايل احيـاء    - CPR كراش كارت    –تجهيزات كنترل عاليم حياتي     

 – و پـيس ميكـر   ICD سـت تعبيـه   -و پـيس ميكـر   ICD  ميز مخصوص تعبيـه –بيوتيك دستور داده شده 
   دستگاه پروگرام  –ريدي  وسايل تزريق داخل و– پالس اكسي متري – ECGدستگاه 

 6گروه خاصي از پرستاران كه اين دوره را طي كرده اند و حداقل              ( پرستار واجد شرايط    : عامل انجام كار  
ماه بايد در اين بخش كار كرده باشند و آگاهي كامل از انواع آريتمي هـا و بلـوك هـاي قلبـي داشـته و بـه                            

كرد دسـتگاه هـاي پروگرامـر و انـواع ليـدها و ژنراتورهـا           با كار . روش هاي درماني آريتمي ها آگاه باشند      
  .داشته باشندآشنايي كامل 

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

  ) Eplab(  در بخش الكتروفيزيولوژي ICDقبل از تعبيه پيس ميكرهاي دائمي و 

1  
با بيمار ارتباط برقرار مي كند و اطالعات مورد نياز را به وي مـي               

 را جهت كاهش اضـطراب      ICDرورت تعبيه پيس ميكر و      دهد و ض  
 .بيمار به وي و خانواده اش توضيح مي دهد

      

       .بيمار را همراه با پرونده از پرستار بخش تحويل مي گيرد  2
       . را بررسي مي كندPTT و FBS،PT جواب آزمايشاتي مانند  3
      ، كمـادين و    ن مي شود كه بيمار داروهايي مثل آسـپرين، هپـارينئمطم  4



چك ليست استانداردهاي خدمات پرستاري

 
928

 و ICD  سـاعت قبـل از تعبيـه   48ساير آنتي كوآگوالنت هـا را حـداقل   
  .استپيس ميكر قطع كرده 

بـه   ( اسـت مطمئن مي شود كه قفسه سـينه بيمـار شـيو شـده و تميـز                   5
 ).خصوص در آقايان

      

       .است شب قبل ناشتا 12حداقل از ساعت بيمار شود كه  مطمئن مي  6
       .ار را به عنوان اطالعات پايه كنترل مي كندعاليم حياتي بيم  7
       .از هر دو دست بيمار رگ محيطي مناسب مي گيرد  8
       .آنتي بيوتيك مناسب را طبق دستور پزشك تزريق مي كند  9
       .ميز مخصوص كار را آماده مي كند  10
       . را باز مي كندICDست مخصوص تعبيه پيس ميكر يا   11

12  
.  نداشـته باشـد    … مي كند كه بيمار دندان مصنوعي و       ااطمينان پيد 

پـيس ميكـر موقـت داشـته        بايـد   ،  PPMدر مورد بيماران كانديداي     
  .باشد

      

13  ECGو اكسي متري بيمار را پايش مي كند .       
  )Eplab(   و پيس ميكر دائمي در بخش الكتروفيزيولوژي ICD  مراقبت هاي حين تعبيه-

       .دي را طبق دستور آغاز مي كندانفوزيون مايعات وري  1

اينداكشن داروهاي بي هوشي را طبق پروتكـل تعيـين شـده انجـام                2
 .دهد مي

      

3  
دچار آريتمي قلبي تهديـد  ICD در صورتي كه بيمار در حين تعبيه 

ــد   ــات مانن ــده ي حي  ســريع شــد، از دفيبريالســيون  VT و VFكنن
  .خارجي قلب استفاده مي كند

      

 Pacing and(  عيين آستانه پـيس و حـس سـيگنال    آزمايشات ت  4

sensing threshold (  را از طريق دستگاهPSAانجام مي دهد  .  
      

بر بالين بيمـار حـضور دارد و     يا پيس ميكرICDتمام مدت تعبيه   5
. دهد را براي وي توضيح ميICD مراحل كاري تعبيه پيس ميكر يا 

      

        .ع تشخيص داده و اطالع مي دهدبروز عوارض احتمالي را به موق  6
   در بخش الكتروفيزيولوژيICD مراقبت هاي بعد از تعبيه پيس ميكرهاي دائمي و -

دستورالعمل هاي خـاص را بـراي مراقبـت هـاي بعـدي بـه بيمـار                   1
  .آموزش مي دهد

      

احتياطات و مراقبت هاي مربوط به دسـتگاه را بـه بيمـار گوشـزد                 2
  .كند مي

      

 ساعت انـدام فوقـاني سـمت تعبيـه دسـتگاه را             48مار مي گويد كه تا      به بي   3
  .حركت نگه دارد بي
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به وي مي گويد تا دو ماه از باال بـردن دسـت هـا تـا بـاالي شـانه                       4
  .خودداري كند

      

5  
همچنين به وي توضيح مي دهد كه از وارد آوردن فـشار مـستقيم              

آن يا فشار آوردن     مانند خوابيدن روي     ICDبه روي پيس ميكر يا      
  .بر آن خودداري كند

      

6  

  :كليه مشاهدات و يافته هاي خود را ثبت مي كند
   تاريخ و زمان ورود بيمار به بخش-الف
   عاليم حياتي و اكسي متري هاي اندازه گيري شده-ب
 كليه ي داروها و انفوزيون هـاي وريـدي، مقـدار و راه تجـويز                -پ

  داروها
ه پيس و حس سيگنال و كليـه ي آريتمـي هـاي     آزمايشات تعيين آستان  -ت

  احتمالي
   كليه ي مشاهدات پيش آمده و اقدامات انجام شده-ث
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             ام بخشن
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب  :                                                           نام عامل انجام كار

   )VAD( استفاده از وسايل كمكي به بطن قلب بيماران : نوع فعاليت
    :اهداف

   كمك به درمان قلب نارسا-1
   در بيماران با انفاركتوس ميوكارد وسيع-2
   در كارديوميوپاتي غير قابل برگشت، ميوكارديت حاد-3
   نمي باشدCPBازي از دستگاه  در زماني كه بيمار قادر به جداس-4
   در بيماري هاي دريچه اي و يا اندوكارديت باكتريايي-5
   كساني كه پيوند قلب پس زده دارند-6
   كساني كه منتظر پيوند قلب مي باشند-7
   افزايش طول عمر بيماران دچار نارسايي قلبي-8

  : وسايل مورد نياز
ي شود، تمام تجهيزات مورد نياز در اتـاق عمـل جراحـي             چون اين تكنيك در اتاق عمل جراحي قلب انجام م         

  .قلب مورد نياز است
  پرستار واجد شرايط: عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

  VADمراقبت هاي قبل از تعبيه 

با بيمار ارتباط برقرار مي كند و به او توضيح مي دهد كـه پـس از                   1
 .ا و مايعات دارداين عمل محدوديت دريافت غذ

      

       .به او مي گويد كه مرتباً عمل قلب وي پايش خواهد شد  2
       .  از بيمار مي گيردECGيك   3
        .در گذاشتن كاتتر شريان ريوي كمك مي كند  4
       .در برقراري خط شرياني كمك مي كند  5
       .به بيمار دلداري و اطمينان مي دهد  6
       .ه صورت كتبي از وي دريافت مي كندي عمل را ب رضايت نامه  7

در صورتي كه وقت اجازه مي دهد قفـسه ي سـينه بيمـار را شـيو                   8
 .كند و با محلول ضد عفوني كننده، ضد عفوني مي كند مي

      

        .بيمار را با پرونده به اتاق عمل مي فرستد  9
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        .كليه مشاهدات، يافته ها و اقدامات انجام شده را ثبت مي كند  10
  VADمراقبت هاي پس از تعبيه 

زماني كه بيمار از اتاق عمل برگشت، طبق دسـتور پزشـك مـسكن                11
  .تزريق مي كند

      

        . بيمار را به طور مرتب پايش مي كندI/Oعاليم حياتي و   12
        .مراقب است كه بيمار خود را اكستيوب نكند  13
        .ند پايش مي كVADبيمار را از نظر جداسازي از   14

در صورت لـزوم بـا وسـايل محـدود كننـده ي نـرم او را محـدود                     15
  .كند مي

      

        .فشار شريان ريوي را پايش مي كند  16

17  

 5 -8اگر وي مسئول تهيه تنظيمات پمـپ اسـت، بـرون ده قلبـي را                
 ميلـي متـر جيـوه،       8 – 16ليتر در دقيقه، فشار وريد مركزي را در         

ي متر جيوه، فـشار اصـلي شـرياني را           ميل 10 -20فشار وج را در     
 12 تـا    4 ميلي متـر جيـوه و فـشار دهليـز چـپ را بـين                 60بيش از   

  .متر جيوه حفظ مي كند ميلي

      

18  

بيمار را از نظر عاليم پرفيوژن ضعيف از قبيل آريتمي، افت فـشار             
خون، تاخير در پرخون شدن مويرگ ها، پوست سـرد، اوليگـوري            

هوشـياري، عـصبانيت و بـي خـوابي         يا بي ادراري، كـاهش سـطح        
  .بررسي مي كند

      

جهـت پيـشگيري از     ( طبق دستور پزشك هپارين تجـويز مـي كنـد             19
 ). ايجاد لخته در پمپ و تشكيل ترومبوز 

      

از نظر وجود خـونريزي بـه خـصوص از ناحيـه ي عمـل بيمـار را          20
 .كنترل مي كند

      

را درخواسـت و    )  و تـست هـاي انعقـادي         CBC( آزمايشات خون     21
  .انجام آن را پيگيري مي كند

      

محل انسزيون و محل ورود كانوال را از نظر عاليم وجـود عفونـت                22
 .بررسي مي كند

      

ت بيمار را از راه مقعـد  يـا دهـان كنتـرل               ساعت درجه حرار   4هر    23
 .كند مي

      

24  CBCروزانه را چك مي كند  .       

را روزانـه تعـويض مـي كنـد يـا طبـق             پانسمان محل ورود كـانوال        25
 .دستور عمل مي كند

      

      مراقبت هاي حمـايتي از قبيـل تمـرين دامنـه حركـات را جهـت وي                   26
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  .انجام مي دهد
        .مراقبت از دهان را در بيمار انجام مي دهد  27
        .مراقبت از پوست را انجام مي دهد  28

29  

  :كندكليه مشاهدات و يافته هاي خود را ثبت مي 
  VAD تاريخ و زمان وارد كردن -الف
  VAD ي اقدامات انجام شده قبلي روي دستگاه   كليه-ب
  VAD مشخصات تنظيم شده -پ
   مشكالت پيش آمده و اقدامات انجام شده-ت
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                                                           :   تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                             نام عامل انجام كار

   شوك سينكرونايز:نوع فعاليت
    :اهداف

  جهت درمان تاكي آريتمي ها-1
  -به ماساژ واگال يا داروها پاسخ نمي دهند مانند تاكي كاردي دهليزي   درمان انتخابي آريتمي هايي كه-2

   تاكي كاردي بطني عالمت دار– فيبريالسيون دهليزي –فلوتر دهليزي 
   درمان تاكي كاردي پروكسيمال پايدار و تاكي كاردي فوق بطني پروكسيمال ناپايدار-3

  :وسايل مورد نياز
 – پدال هاي جلوي قلبي، پشتي و يـا متغيـر            – پدهاي تماسي متوسط     – دفيبريالتور   –دستگاه كارديوورژن   

 – آمبوبـگ احيـاء   – ايـروي  – تجهيـزات اكـسيژن رسـاني    - ليدي همراه بـا ثبـت كننـده    ECG12 ه دستگا
در صورت موجود نبودن كاف (  كاف فشار سنج اتوماتيك – CPR كراش كارت –تجهيزات پيس اورژانس 

   دستگاه پالس اكسي متري –) فشار سنج دستي 
  پرستار واجد شرايط : عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  نجام كارمراحل ا رديف

با بيمار ارتباط برقرار مي كند و مراحل انجام پروسيجر را بـه وي                1
 .توضيح مي دهد

      

وي مي  ) قيم  ( رضايت نامه ي كتبي از بيمار يا بستگان درجه اول             2
 .گيرد

      

3  
بررسي هاي قبـل از انجـام پروسـيجر را مجـدداً چـك مـي كنـد و                   

س از بررسي هاي مورد نياز تـصميم        مطمئن مي شود كه پزشك پ     
 .به انجام شوك سينكرونايز گرفته است

      

        .دارد نگه ميNPO  ساعت قبل از انجام پروسيجر بيمار را 12 تا 6  4
       .پزشك داخلي قلب و پزشك بيهوشي را بر بالين بيمار مي خواهد  5
6  ECG 12ليدي را به عنوان اطالعات پايه كنترل مي كند .       

بــراي تجــويز داروهــاي قلبــي قبــل از انجــام پروســيجر ، يــك رگ   7
 .محيطي از بيمار مي گيرد

      

       .بيمار را به دستگاه پالس اكسي متر وصل مي كند  8
       .كاف فشار سنج را به بازوي وي مي بندد  9
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       .  دقيقه به بيمار اكسيژن مي دهد5 -10قبل از انجام پروسيجر   10

11  

 بيمار پروتزهاي دنداني دارد، بررسي مـي كنـد كـه            در صورتي كه  
دندان هايش در محل اصلي خود قرار داشـته باشـد و اگـر محكـم                
نيست گذاشتن ايروي را به روش صحيح و با دقت بيشتري انجـام             

 .مي دهد

      

وسـايلي كــه باعــث انــسداد راه هــوايي مــي شــوند از قبيــل دنــدان    12
  را خارج مي كند، …مصنوعي و

      

       .بيمار را در وضعيت خوابيده به پشت قرار مي دهد  13

عاليم حياتي، سطح هوشياري، ريـتم قلبـي و نـبض هـاي محيطـي                 14
 .بيمار را به عنوان اطالعات پايه كنترل مي كند

      

جهت ( از سالمت تجهيزات اكسيژن رساني اطمينان حاصل مي كند      15
 ).پيشگيري از بروز احتراق

      

        .انس را در كنار تخت بيمار قرار مي دهدترالي اورژ  16
        .طبق دستور پزشك يك آرام بخش تزريق مي كند  17
        .فشار خون و تنفس بيمار را پايش مي كند  18
        . روي دفيبريالتور را روشن مي كندPowerكليد   19

 روي دســتگاه را روشــن مــي كنــد تــا دســتگاه Syncســپس كليــد   20
  .ا تشخيص دهد بيمار رQRSكمپلكس 

      

 بيمار چشمك QRS  با هر كمپلكسSync مطمئن مي شود كه كليد  21
  .مي زند

      

        .به يك نور سبز رنگ چشمك زن روي مانيتور توجه مي كند  22

مقدار انرژي دستور داده شده را از روي كليد انتخاب انرژي طبـق               23
  . تعيين مي كندACLSپروتكل 

      

        .گاه جدا مي كندپدال ها را از دست  24
        .آن ها را به همان روش آماده سازي دفيبريالسيون آماده مي كند  25

پدهاي ژله اي تماسي، يا ژل را روي پدال هـا گذاشـته و در همـان                   26
  .، قرار مي دهدگذارندنقاطي كه براي دفيبريالسيون 

      

        .مطمئن مي شود كه همه از تخت بيمار فاصله داشته باشند  27
        . را فشار مي دهدdischargeكليد   28

29  
پدال ها را در جاي خود نگه مي دارد و منتظر مي مانـد تـا انـرژي                  

 را تـشخيص داده و  QRS دستگاه خـودش كمـپلكس  ( تخليه شود 
  ).انرژي را روي آن تخليه مي كند 

      

        .موج روي مانيتور را بررسي مي كند  30
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 بـار بـه     3 تـا    2 كند، پروسـيجر را        در صورتي كه آريتمي برگشت      31
  . دقيقه تكرار مي كند3فاصله ي 

      

طبق ( ميزان سطح انرژي را در هر بار شوك دادن افزايش مي دهد   32
  ).نظر پزشك 

      

33  
در طول كـارديوورژن در هـر بـار، سـطح هوشـياري و وضـعيت                

وضعيت راه تنفسي، تعداد تنفس و عمق آن (تنفسي بيمار را از نظر  
  . بررسي مي كند)

      

در طول كارديوورژن سينكرونايز به پـايش فـشار خـون و تـنفس                34
  .ادامه مي دهد

      

بيمار روي پالس اكسي متـري توجـه مـي          اشباع اكسيژن   به ميزان     35
  .كند و نياز بيمار به اكسيژن را ارزيابي مي كند

      

        .رد ليدي از بيمار مي گيECG 12يك پس از انجام كارديوورژن   36
        . ساعت ريتم قلبي بيمار را پايش مي كند2به مدت   37

قفسه ي سينه بيمار را از نظر وجود زخم سوختگي در اثر انـرژي                38
  .الكتريكي بررسي مي كند

      

39  

  :كليه ي مشاهدات و يافته هاي خود را ثبت مي كند
   تاريخ و زمان شروع سينكرونايز-الف
  ر بار ميزان ولتاژ انرژي در ه-ب
   نوار قلبي بيمار را قبل و بعد از هر بار تخليه انرژي-پ
   ميزان تحمل بيمار به انجام پروسيجر-ت

 مانيتورينگ هاي قلبـي و تنفـسي        ECG كليه ي عاليم حياتي و       –ث  
  .كه انجام شده است

 در صورت اكسيژن درمـاني مـدت و ميـزان آن و مقـدار و راه                 -ج
  بخش تجويز داروهاي آرام

      

  
  
  
  
  
  
  
  



چك ليست استانداردهاي خدمات پرستاري

 
936

 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

                                            :                       شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                             نام عامل انجام كار

   پذيرش بيمار جهت جراحي قلب :نوع فعاليت
 : اهداف

 حفظ آسايش و راحتي بيمار-1

   پيشگيري از احتمال بروز اشتباه در انجام اقدامات كلينيكي و پاراكلينيكي جهت انجام جراحي قلب -2
  آماده نمودن بيمار از نظر جسمي و روحي قبل از عمل جراحي-3
   پيشگيري از انتقال عفونت در حين جراحي-4
   كاستن از ترس و اضطراب بيمار-5

  :وسايل مورد نياز
بخـش    داروي آرام– صـابون ضـد بـاكتري        – جـواب آزمايـشات      – وسـايل شـيو      – پرونده پزشكي بيمار    

   برانكارد– گان اتاق عمل مخصوص بيمار –  محلول استون -دستور داده شده
   پرستار:عامل انجام كار

  
  مالحظات  خير  بلي مراحل انجام كار  رديف

  پذيرش در بدو ورود
        .با بيمار ارتباط برقرار مي كند  1
        .ستري بيمار در بخش جراحي را كنترل مي كنددستور ب  2
    .ويزيت متخصص بي هوشي قلب را كنترل مي كند 3

    .هاي مورد نياز جهت درمانگاه بي هوشي را كنترل مي كند آزمايش 4

 حـداكثر طـي يـك مـاه گذشـته       (ECG)مطمئن مي شود نوار قلـب    5
 .انجام شده باشد

   

هر دو  ( كو كارديو گرافي، آنژيو گرافي      بررسي مي كند كه گزارش ا      6
 .را به همراه داشته باشد) يا حداقل يكي از آنها

   

ــي و جــراح و دندانپزشــكي را در    7 ــه مــشاوره متخــصص داخل برگ
 . گذارد ميپرونده بيمار 

   

حداكثر طي يـك مـاه   (   (CXR)اطمينان مي يابد عكس قفسه سينه  8
 .استار همراه بيم) گذشته انجام شده باشد

   

مطمئن مي شود كه آزمايشات پاراكلينيك بـه منظـور اسـتناد بـه اطالعـات                 9
 . استموجود، داخل پرونده 

   

  پذيرش در بخش جراحي
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    .بيمار را با هماهنگي منشي بخش و مسئول پذيرش بستري مي كند 10

    .شرح حال پرستاري  تنظيم مي كند 11

    .د و عاليم حياتي را كنترل و ثبت مي كندمعاينه باليني انجام مي ده 12

    . بيمار را با بخش جراحي و مقررات بخش آشنا مي كند  13

    .در مورد نوع عمل جراحي و نحوه تغذيه به وي آموزش مي دهد  14

ه سـواالت وي بـا كمـال        براي كاهش اضطراب و ترس بيمار به كليـ          15
 .دهد آرامش پاسخ مي

   

    . را به اطالع پزشك داخلي و جراحي مي رساندپذيرش بيمار  16

همراهـي  )  سير بيماري و دستورات پزشك     هبرگ(در ويزيت پزشك     17
 .كامل دارد

   

سطح آگاهي و ميزان ترس بيمار را از عمـل جراحـي ارزيـابي مـي                 18
  .كند

      

افراد نزديك تر خانواده بيمار را در آموزش و جلب همكاري دخالت  19
  .مي دهد

      

اقدامات قبل از عمل و عمل جراحي و شرايط بعد از عمل را به بيمار  20
 .توضيح مي دهد

   

، مدت بستري و وضعيت مالقـات كننـدگان را توضـيح            ICUمحيط   21
  .مي دهد

      

،  را بـراي بيمـار   ICU نحوه برقراري ارتباط در شرايط اينتوبه در 22
 .توضيح مي دهد

   

 آمادگي قبل از عمل
        .بيمار را از گردن تا مچ پا شيو و كنترل مي كند  23
 و با صابون ضد بـاكتري خـود         از بيمار مي خواهد كه دوش گرفته        24

  .شودرا ب
      

از بيمـار   .به بيمار توصيه مي كند كه شام معمول خود را ميـل كنـد               25
 نيمــه شــب هــيچ گونــه خــوراكي يــا 12مــي خواهــد كــه از ســاعت 

   ).NPO(نوشيدني ميل نكند 

      

نياز به دريافت داروي آرام بخش شب قبل از عمل را طبـق دسـتور                 26
  .پزشك بررسي مي كند

      

ويزيت پزشك متخصص بي هوشـي قلـب را در شـب قبـل از عمـل                   27
  .مجدداً جهت تنظيم داروي پريمد پيگيري مي كند

      

 كنتـرل   …بهداشت دهان و دندان بيمار را از نظـر وجـود پروتـز و               28
  .كند مي

      

      هر گونه لوازم زينتي مثل ساعت، دندان مصنوعي، جواهرات، گيـره             29
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و حلقــه ازدواج را خــارج كــرده و اشــياء قيمتــي  را طبــق مقــررات  
  .بيمارستان به همراهان بيمار تحويل مي دهد

الك ناخن، پودرها و كرم ها و لوسيون هاي استفاده شـده توسـط                30
  .بيمار را پاك مي كند

      

        .صرف داروهاي قلبي بيمار را كنترل مي كندم  31
        .لباس بيمار را خارج كرده و به وي گان مي پوشاند  32
        .بيمار را روي برانكارد قرار مي دهد  33
        .پريمد را طبق دستور پزشك انجام مي دهد  34
ديدار و مالقات بيمار را با نزديكان وي قبل از ورود بـه اتـاق عمـل                 35

  .مي كندفراهم 
      

طبق برگه چك ليست اعزام بيمار به اتاق عمـل تمـامي مـوارد مهـم                  36
  .پرستاري قبل از عمل را كنترل مي كند

      

        .كليه مشاهدات و يافته ها و اقدامات انجام شده را ثبت مي كند  37
پس از اطالع منشي اتاق عمل، بيمار را به همـراه بيمـاربر بـه اتـاق                   38

 .ندعمل منتقل مي ك

   

    پذيرش بيمار در اتاق عمل جراحي قلب

با بيمار ارتباط برقرار مي كند و از نحوه رضايت بخش بودن ادامه               39
درمان و وجود تجهيزات مورد نياز وي در اتاق عمل به او اطمينـان       

 .خاطر مي دهد

   

بيمار را از پرستار بخش جراحي طبق چك ليست بيمار و با پرونده               40
  . تحويل مي گيرد...كس و گزارشات آنژيوگرافي و كامل، ع

      

    .بيمار را روي تخت عمل جراحي قلب قرار مي دهد  41

  مشاركت در مراحل بيهوشي
با بيمار ارتباط برقرار كرده و با ايجاد آرامش در وي جهت شـروع               42

 .بي هوشي همكاري او را جلب مي كند

   

  :در مي آوردبيمار را تحت مانيتورينگ كامل   43
  .ي بيمار را كنترل مي كند  اتصال الكترودها به قفسه-الف
  .  انجام پالس اكسي متري بيمار را كنترل مي كند-ب
 ميزان داروي بي هوشـي وريـدي دسـتور داده شـده را آمـاده                -پ
  .كند مي
  .كند  لوله تراشه ي مناسب با توجه به وضعيت بيمار انتخاب مي-ت
  .ط وريدي مناسب را برقرار مي كند جهت شروع بي هوشي خ-ث
 در ايجاد خط شرياني بيمار را آماده كرده و پزشك را همراهـي          -ج

  .مي كند
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 در ايجاد خط فشار وريد مركزي بيمار را آماده كرده و پزشـك              -چ
  .را همراهي مي كند

 با قرار دادن ماسك روي صورت بيمار و باز كردن گازهاي بي             -ح
 .ي مرحله ي اول  را شروع مي كندهوشي طبق نظر پزشك بي هوش

  . تزريق داروهاي بي هوشي توسط پزشك را كنترل مي كند-خ
 . توسط آمبوبگ اكسيژناسيون بيمار را تحت كنترل قرار مي دهد-د
  . براي انجام لوله گذاري داخل تراشه پزشك را همراهي مي كند-ذ
متـصل   پس از انجام انتوباسيون بيمار را به دستگاه ونتيالتـور            -ر

  .مي كند
  .  را تعبيه مي كندNGT با دستور پزشك جهت بيمار -ز

روند ادامه بيهوشي را در طي عمل جراحي متناسب با كار جراحـي               44
 .تنظيم مي كند

   

    .نگهداري و تداوم بيهوشي حين پمپ را مورد توجه قرار مي دهد  45

 مورد نيـاز را     در جداسازي از پمپ و نگهداري بعد از پمپ توجهات           46
 .گيرد ميبه كار 

   

حـين جراحـي را كنتـرل       و  آزمايشات مورد نياز بيمار در اتاق عمل          47
  :كند مي
   مورد5 حداقل ABG -الف
   مورد5 حداقل ) Na , K( الكتروليت ها -ب
   هموگلوبين و هماتوكريت-پ
  : پايهACT -ت
   بعد از هپارين-
   قبل از پروتامين-
   بعد از پروتامين-
  در فواصل نيم ساعته حين هپارين -
 چنانچه بيمار ديابتيك باشد قند خون ، حداقل يـك بـار در طـي                -ث

 پمپ

   

        .دهد ساكشن ريوي انجام مي ICUدر انتهاي عمل قبل از انتقال به   48

        . انتقال مي دهدICUپس از اتمام جراحي،بيمار را به   49

        .نديافته ها و مشاهدات خود را ثبت مي ك  50
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

                                                  :                 شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                             نام عامل انجام كار

   آماده سازي بيمار توسط پرستار اسكراب در جراحي قلب :نوع فعاليت
  : اهداف

   پيشگيري از عفونت -1
   همكاري در انجام جراحي قلب-2

  :وسايل مورد نياز
  پك پرپ و پك شان هاي استريل

  پرستار: عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
  پرپ

       .پس از انجام بيهوشي بيمار را جهت آمادگي كامل سونداژ مي كند  1

 دقيقـه   2-10بـاكتري كـش بـه مـدت         ناحيه عمل را با مايع صابون         2
  .شست و شو مي دهد 

      

با محلول ضد ميكروبي مانند كلرهگزيدين و بتادين ناحيـه عمـل را               3
  .پاك مي كند 

      

در طول مدت جراحي طبق درخواسـت پزشـك تخـت بيمـار را بـه                  4
 .حالت مناسب در مي آورد

      

  درپ
       .اطراف ناحيه عمل را با شان استريل مي پوشاند  5

6  
 عـدد   4 عدد شان استريل كوچك و بعد        4ابتدا با   را  ناحيه استرنوم   

 و اين شان هاي بزرگ منطقه پاهـا را          پوشاند  ميشان بزرگ طولي    
 .دهند ميهم پوشش 

      

توسط يك عدد شان اسـتريل بـزرگ محـل اسـتريل جراحـي را از                  7
  .ناحيه بيهوشي جدامي كند
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 :                                                             تاريخ:                                   بيمارستاننام مركز آموزشي درماني يا

              :                                                     شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                             نام عامل انجام كار

   پس از جراحي قلبICU پذيرش بيمار در :نوع فعاليت
  :اهداف

  )هاي بدن  ت اعمال حياتي سيستمتثبي(  حفظ ثبات حيات بيمار پس از اعمال جراحي قلب -1
   سرعت عمل بخشيدن به انجام پروسيجرهاي درماني پس از اعمال جراحي قلب-2
   اطالع از چگونگي آب و الكتروليت ها و وضعيت هموديناميكي و الكتريكي قلب بيمار-3
  . است اطالع از چگونگي عمل جراحي و اتفاقات غير عادي كه در حين عمل براي بيمار رخ داده-4
   پيشگيري از انتقال و بروز عفونت پس از اعمال جراحي-5

  : وسايل مورد نياز
 فلوچارت مخـصوص  – اوراق پرونده – منبع اكسيژن – ونتيالتور مكانيكي – جراحي قلب ICU تخت ويژه

ICU   ساكـشن و  – كارت مشخصات بيمـار  – دستگاه نوار قلب - تجهيزات مانيتورينگ قلبي – جراحي قلب 
   پمپ هاي انفوزيون به تعداد كافي– آويز يورين بگ –مات آن ملزو

  پرستار: عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
       . آماده مي كندICUواحد بيمار را در   1

2  

آماده بودن تجهيزات جهت مانيتورينگ و انفوزيون بيمار را كنتـرل   
  :مي كند

 ECGچست ليد و رابط . الف

  ديوسر ترانس. ب
 )پرفيوزر(پمپ انفوزيون . ج

      

       .را كنترل مي كند) ونتيالتور(آماده بودن دستگاه تهويه مكانيكي   3
       .آماده بودن ساكشن سانترال را كنترل مي كند  4
       . را جهت پذيرش بيمار آماده مي كندICUچارت   5

تـاق عمـل كنتـرل       انتقال تخت آماده بيمار را به ا       ،با اعالم اتاق عمل     6
 .مي كند

      

بيمار را به طور صحيح با حفظ درن ها و ساير وسايل متـصل بـه               7
 .منتقل مي كندICU به تختبيمار 

      

       ICU بيمار را در واحد مربوطه با همراهي تيم اتاق عمل در بخـش   8
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  ).پرستار بيهوشي، اسكراب، بيماربر (پذيرش مي دهد 
       .كند  توسط پرستار بيهوشي را كنترل مياتصال بيمار به ونتيالتور  9

10  
جهت مانيتورينگ قلبي از نظر ريـتم قلبـي و تعـداد ضـربان قلـب و        
آريتمي ها بيمار را از طريق چست ليدهاي قفسه سينه بـه دسـتگاه              

  .مانيتورينگ متصل مي كند

      

 را از طريق    BPديوسر برقرار نموده و      مسير شرياني را به ترانس      11
 . مربوط به بيمار از طريق مانيتور كنترل مي كنداتصاالت

      

را از طريق رابط ها و سـه راهـي           ) CVP(خط فشار وريد مركزي       12
 .هاي موجود به سرم مربوطه  وصل مي كند

      

       .بيمار را به پالس اكسي متر متصل مي كند  13
       .كند باز بودن مسيرهاي وريدي را با ذكر تاريخ برچسب كنترل مي  14

كه از طريق پرفيوزر تجويز مي شـوند برقـرار          را  داروهاي وريدي     15
 .مي كند

      

       .پانسمان ناحيه عمل شده را از نظر خونريزي كنترل مي كند  16

17  
 پلور را از نظر خونريزي و فـيكس         –درن هاي موجود به استرنوم      

بودن آنها و داشتن برچسب و مايع در چست باتل كنترل مي كند و 
  .در سطح پايين تر از تخت بيمار قرار مي دهد

      

       . كنترل مي كندBubblingچست تيوپ را از نظر   18
      .سوند فولي بيمار را از نظر عملكرد و اتصال درست كنترل مي كند  19

 از نظر محل قرارگيري صـحيح و ميـزان          NGTدر صورت داشتن      20
 .ترشحات آن را كنترل مي كند

      

 و داروهاي تزريقي بيمار را بر اساس نياز بيمار و دستور            سرم ها   21
  .پزشك تنظيم مي كند

      

        .عملكرد پيس ميكر متصل به بيمار را كنترل مي كند  22
       . را كنترل مي كندIABPعملكرد   23

سـوختگي هـاي اتـاق عمـل        ( كنـد   ضايعات پوستي را بررسي مـي         24
 ).…و

      

       . تحويل مي گيردCDه عكس و پرونده بيمار را به همرا  25

26  
ــه توســط پرســتار    ــار ك ــاميكي بيم گزارشــي از وضــعيت همودين

 تحويـل مـي گـردد در برگـه          ICUبيهوشي و اسكراب به پرسـتار       
ICUدرج مي كند . 

      

 براي حمايت روحي همراهان بيمار ICU در مدت بستري بيمار در  27
 . مي دهدآن ها را در جريان درمان و بهبودي بيمار قرار
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

                                                    :               شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                             نام عامل انجام كار

 ICU مراقبت پس از جراحي قلب در :نوع فعاليت

  : اهداف
  وديناميكي و تنفسي بيمار كنترل وضعيت هم-1
   تالش در حفظ روند بهبود و درمان بيمار-2

  :وسايل مورد نياز
 – تجهيزات مانيتورينگ قلبي – جراحي قلب ICU  فلوچارت مخصوص– منبع اكسيژن –ونتيالتور مكانيكي 
گـرم  آب  پتو، كيف(  وسايل توليد گرما – پمپ هاي انفوزيون – ساكشن و ملزومات آن –دستگاه نوار قلب  

  )…و 
  پرستار: عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

1  
 دقيقـه بـه مـدت دو سـاعت و     15 هـر  CVP و V/S كنترل مـداوم  

سپس هر نيم ساعت و با توجه به وضعيت بيمار روز دوم هر يـك               
  .ساعت انجام مي دهد

      

را حتمـاً    ميلـي متـر جيـوه        140 و بـاالي     90فشار سيستوليك زير      2
  .گزارش مي دهد

      

 30 و سـر بيمـار را        دهـد   قرار مـي   Flatدر حالت   را  پوزيشن بيمار     3
 .آورد ميدرجه باالتر 

      

       .در صورت پايين بودن درجه حرارت بيمار را گرم مي كند  4
       .را گزارش مي دهدCC/ kg/ Min   0.5حجم ادرار كمتر از   5
        . ترل مي كندحجم و نوع ترشحات معده را كن  6
       .حجم فراورده هاي خوني دريافتي برحسب نياز را كنترل مي كند  7
       .هاي دريافتي برحسب نياز را كنترل مي كند حجم سرم  8
       .مقدار داروهاي دريافتي را كنترل مي كند  9
       .حجم مقدار گاواژ دريافتي در صورت نياز را كنترل مي كند  10
       . را كنترل مي كندخروج لوله تراشه البته بعد از POحجم دريافتي   11
        .ميزان تخليه و درناژ درن ها را كنترل مي كند  12

  : را كنترل مي كندICUانجام آزمايشات روتين در بخش   13
  بدو ورود و روزانه CXRAY -الف
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  بدو ورود و روزانه ECG -ب

  ســاعت و ســپس2 بــدو ورود و هــر Na-K-Hb-Hct-ABG -پ
  ساعت 4روز دوم هر 

ــدو ورود و BUN- Cr-CPK- LDH-SGOT- SGPT  -ت  ب
 سپس به طور روزانه

 در صورت ديابتي بودن كنترل هر       . بدو ورود و روزانه    FBS -ث  
 شش ساعت و دادن انسولين طبق پروتكل

در صـورت  (  سـاعت  8 در سه نوبت به فاصله هر CPK MB  -ج
ه بـه دسـتور پزشـك        بـا توجـ    CPK>1000تغييرات نـواري و يـا       

 ).مربوط 

  و پالكت بـدو ورود  Fib-PTT- PT تست هاي انعقادي شامل -چ
  و بعد روزانه

   ساعت 12 هر PTT  در صورت دريافت هپارين -ح
        . عملكرد دستگاه تهويه مصنوعي را كنترل مي كند  14
        .ترشحات ريه و دهان بيمار را بر حسب نياز ساكشن مي كند  15
        .حات را از نظر رنگ و حجم و غلظت ارزيابي مي كندترش  16

17  
 هاي انجام شده را بررسي مي كند و با توجه به نتايج             ABGجواب  

آن و طبق نظر پزشك بيهوشي پارامترهـاي دسـتگاه ونتيالتـور را             
  .تغيير مي دهد و يا داروهاي دستور داده شده را اجرا مي كند

      

رل مي كند و طبق نظر پزشك بيهوشـي  شرايط عمومي بيمار را كنت    18
  .اقدام به جداسازي بيمار از دستگاه ونيتالتور مي كند

      

راجع به خارج كردن لوله داخل تراشه به بيمار توضيح مـي دهـد و وي را                   19
  .به همكاري تشويق مي كند

      

20  

جهت خارج نمودن لوله داخل تراشه ارزيابي هاي عمومي از بيمـار            
  :دورآ ميبه عمل 

   هوشياري و بيداري كافي-الف
   مناسب و كافي بودن تعداد و عمق تنفس-ب
   درصد40طبيعي با اكسيژن ABG  -پ
   هموديناميك پايدار-ت

   نداشتن خونريزي فعال–ث 
   برون ده ادراري كافي-ج
   برگشت قدرت عضالني ريه-چ
   ثانيه5 داشتن قدرت كافي در بلند كردن گردن يا پاها به مدت -ح
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در صورت مثبت بودن پارامترهـاي فـوق، بيمـار را طبـق دسـتور                 21
  ).لوله داخل تراشه را خارج مي كند (پزشك اكستيوب مي كند 

      

22  NGTبيمار را خارج مي كند .        

23  
 ساعت پس از خارج كردن لولـه تراشـه مايعـات صـاف و      2حداقل  

ع مـي  پس از تحمل، تغذيه و دريافت مايعـات از راه دهـان را شـرو        
  .كند

      

در صورت ادامه اينتوباسيون و تهويه مكانيكي از روز سـوم پـس               24
  . ساعت انجام مي دهد3از جراحي گاواژ را هر 

      

جهت گاواژ در دفعات اول از سرم قندي استفاده مي كنـد و سـپس              25
  .در صورت تحمل از مايعات گاواژي استفاده مي كند

      

26  

 جهــت بيمــار TPNور پزشــك از در صــورت نيــاز و بنــا بــه دســت
  :استفاده مي كند

   سي سي 500 اينتراليپيد -الف
   سي سي يا سرم آمينواسيد500 آمينوفيوژن -ب
   سي سي100 درصد 10 سرم قندي -پ
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                                          :                    تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                                             :                نام عامل انجام كار

  جدا كردن بيمار از دستگاه پس از جراحي قلب:نوع فعاليت

  :هدف
   برقراري تنفس خود به خودي توسط بيمار

  : وسايل مورد نياز
 منبـع   – IPPB دسـتگاه    –  ماسك اكسيژن يا سوند بينـي      – ساكشن و ملزومات آن      – ABGوسايل گرفتن   

  اكسيژن 
  پرستار: عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

جهت جدا كردن بيمار با توجه بـه شـرايط عمـومي وي و بـا نظـر                    1
  .پزشك بيهوشي اقدام مي كند

      

به بيمار در جهـت  خـروج لولـه تراشـه  توضـيح داده و وي را بـراي                       2
 .ه مي كندانجام اين كار آماد

      

3  

جهت خروج لوله تراشه با روش صـحيح، شـرايط عمـومي زيـر را           
 :كنترل مي كند

  هوشياري و بيداري كافي
 تنفس كافي

ABG40 طبيعي با اكسيژن% 

 )نداشتن خونريزي فعال و بازده ادراري كافي (هموديناميك پايدار 

 برگشت قدرت عضالني ريه

   ثانيه5قدرت بلند كردن گردن يا پاها به مدت 

      

بــا داشــتن شــرايط بــاال و طبــق نظــر پزشــك بيهوشــي بيمــار را     4
  .اكستيوب مي كند

      

  مراحل خروج لوله تراشه
        .ريه ها و دهان بيمار را با روش صحيح ساكشن مي كند  5
       ).تنفس مثبت ( با آمبوبگ چند تنفس عميق به بيمار مي دهد   6
       .كاف لوله تراشه را باز مي كند  7
       . لوله تراشه را در انتهاي بازدم خارج مي كند  8
      براي پيشگيري از انسداد راه هوايي و آسپيراسيون مراقبت مـورد             9
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 .آورد مينياز را به عمل 

10  

بيمار را به انجام تنفس عميق، سرفه، همكاري در انجام فيزيوتراپي 
 Intermittentهــاي كمـك تنفــسي   تنفـسي و اســتفاده از دسـتگاه  

positive pressuer    Breating)  IPPB ( آموزش داده و تشويق
 .مي كند

      

انجام فيزيوتراپي تنفسي توسط بخـش فيزيـوتراپي را كنتـرل مـي               11
 .كند

      

 و ارزيابي سيـستم تـنفس بعـد از اكـستيوب            ABGانجام آزمايش     12
 .شدن و برقراري اكسيژن با سوند بيني يا ماسك را كنترل مي كند

      

13  

  :يافته و اقدامات خود را ثبت مي كند
   زمان خارج كردن لوله تراشه-الف
   تحمل بيمار به پروسيجر-ب
   مشكالت پيش آمده و اقدامات انجام شده-پ
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                                        :                      تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                                           :                  نام عامل انجام كار

  به بخش جراحي پس از جراحي قلبICU انتقال بيمار از بخش :نوع فعاليت

  : اهداف
   حفظ تداوم بهبود بيمار -1
   ارائه آموزش هاي مورد نياز جهت مراقبت در منزل-2

  : وسايل مورد نياز
 بيمـار در    CD – وسـايل پانـسمان      – CM چـسب    – پنبـه الكلـي      – صندلي چرخ دار     –  سي سي  10سرنگ  

  صورت وجود
  پرستار: عامل انجام كار

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
بيمار را روز دوم جراحي در صـورت نداشـتن درنـاژ و يـا هـر گونـه                     1

  .مشكل ديگر به دستور پزشك آماده انتقال به بخش جراحي مي كند
      

طبــق دســتور پزشــك درن هــا را كــشيده و كليــه پانــسمان هــا را   2
  .تعويض مي كند

      

       . هاي اضافه را خارج مي كندIV آرترالين و – CVP-سوند فولي  3
4  ECG, CXRAY  و كليه آزمايشات روتين را انجام داده و جـواب 

 .را ضميمه پرونده مي كند
      

، ) داخلـي  - بيهوشـي  -جـراح (پس از ويزيت بيمار توسط سه گروه          5
 .اجازه انتقال را كنترل مي كند

      

       . را كنترل مي كندICUهماهنگي رزرو تخت جراحي توسط منشي بخش   6
در صورت انتقال بيمار با چست تيوپ طبق دستور پزشك چست باتـل هـا       7

 .را عالمت گذاري كرده و مقدار ترشحات آن را چارت مي كند
      

       .شك سوند فولي بيمار را خارج مي كندطبق دستور پز  8

9  

بيمار را لباس پوشانده با صندلي چرخدار بعد از هماهنگي با بخش 
 و در صورت داشـتن      CD پاكت عكس و     -جراحي  با پرونده كامل    

و گزارش كامل   )  ...دندان مصنوعي و سمعك و    ( مصنوعي   اعضاي
مـك  پرستاري و كنترل چك ليست توسط پرسـتار مربـوط و بـا ك             

 .بهيار به بخش منتقل مي كند

      

10  
 تـا لحظـه     ICUگزارش كامل از وضـعيت بيمـار از بـدو ورود بـه              

 درمـــاني پزشـــك و –تـــرخيص و آخـــرين دســـتورات دارويـــي 
آزمايشات، مشاوره ها و پيگيري ها را به پرسـتار بخـش جراحـي              

 .تحويل مي دهد

      

11  
تي و مشاهده   بيمار را روي تخت بخش جراحي با كنترل عاليم حيا         

ها، وضعيت پوسـت ، بـه پرسـتار بخـش جراحـي              ها، درن  پانسمان
 .تحويل مي دهد
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                                     شيفت:                           نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                             نام عامل انجام كار
  مراقبت هاي پرستاري پس از عمل جراحي قلب در بخش جراحي قلب: عنوان فعاليت

  :اهداف
   كاستن از اضطراب بيمار-1
   آماده نمودن بيمار جهت ترخيص از بيمارستان و انتقال به منزل-2
 دادن آموزش هاي مورد نياز به مددجو جهت حفظ اعتمـاد بـه نفـس بيمـار و تقويـت حـس اسـتقالل و                          -3

  ايي وي در انجام امورتوان
   پيشگيري از بروز و انتقال عفونت به بيمار-4

   :وسايل مورد نياز
  تجهيزات مورد نياز در يك بخش جراحي قلب

  پرستار واجد شرايط: عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

1  
 جراحي قلب طبـق چـك ليـست همـراه بـا             ICUبيمار را از پرستار     

 و وسـايل شخـصي وي تحويـل مـي           CDكامل و گرافي و     پرونده  
  .گيرد

      

با بيمار ارتباط برقرار كرده و تمهيدات مـورد نيـاز بـراي آسـايش           2
  .وي را فراهم مي كند

      

براي كاهش ترس و اضطراب بيمار و سـرعت بخـشيدن بـه رونـد                 3
  .همكاري وي به سواالت بيمار در كمال آرامش پاسخ مي دهد

      

        .را جهت انجام فعاليت براي خروج از تخت آماده مي كندبيمار   4
        .انجام فيزيوتراپي تنفسي روزانه توسط بيمار را كنترل مي كند  5
        .دستورات دارويي داده شده را طبق دستور پزشك ادامه مي دهد  6

7  
در روز سوم پس از عمل آزمايشات مورد نياز بيمار انجـام مـي دهـد                

)Na – k – BUN – Cr – CPK – LDH – Index – RBC – ESR 
– CBC diff(.  

      

روز سوم پس از عمل و طبق دستور پزشك، سـيم پـيس ميكـر را                  8
  . خارج مي كند

      

پانسمان روي سـينه و پـاي بيمـار را در روز سـوم برمـي دارد و                    9
  .محل زخم را مورد ارزيابي قرار مي دهد
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ديوگرافي درخواسـت شـده را      در روز چهارم پس از عمـل اكوكـار          10
  .پيگيري مي كند

      

        .همچنين در روز چهارم عكس ريه و نوار قلب بيمار را مي گيرد  11
        .بيمار را تشويق مي كند كه در روز چهارم حمام كند  12

روزانه كليه مشاهدات و يافته ها و اقدامات انجام شده را ثبـت مـي               13
  .كند

      

14  

زخم، انجام فعاليت ها، مراجعه به پزشك، نحوه در مورد مراقبت از 
استفاده از جوراب ضد آمبولي و دستورات تغذيه و ساير اطالعات           
مورد نياز به بيمار كتابچه آموزشي يا پمفلـت هـاي مـورد نيـاز را                

  .ارائه مي دهد

      

        . ساعت قبل از ترخيص خارج مي كند24بخيه هاي ناحيه درن را   15

16  

يه هاي پالستيك به بيمار آموزش مي دهد كـه در           جهت كشيدن بخ  
صورت نداشتن هيچ گونه مشكل يا موارد غير طبيعي روز دهم تـا             
دوازدهم پس از عمل مي توانند جهت خـارج سـاختن بخيـه هـا بـه                 

  .درمانگاه مراجعه كنند

      

17  
زخم را از نظر وجود يا عدم وجود ترشـح بررسـي مـي كنـد و در           

موارد غير طبيعي در زخـم آن را گـزارش          صورت وجود التهاب يا     
  . مي كند

      

ــام      18 ــان انج ــت و زم ــي كواگوالن ــاي آنت ــصرف داروه ــورد م در م
  .آزمايشات مورد نياز به بيمار آموزش مي دهد

      

19  

  :موارد زير را به بيمار آموزش مي دهد
   مراقبت از زخم قفسه سينه و پا در بيماران كرونري-الف
   مناسب داشتن رژيم غذايي-ب
   خودداري از انجام ورزش سنگين-پ
  CABG ماه در بيماران 6 پوشيدن جوراب واريس به مدت -ت
   آموزش شروع انجام فعاليت جنسي-ث

      

20  
در روز پنجم بستري در بخش جراحـي در صـورت نداشـتن هـيچ               
گونه مشكل بيمار را طبق دستور پزشك داخلي و جراحي مـرخص         

  .مي كند
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 :                                                             تاريخ:                                  آموزشي درماني يا بيمارستاننام مركز 
                              :                                     شيفت:                                                                             نام بخش

  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                             نام عامل انجام كار
  كمك در انجام پريكارديوسنتز: نوع فعاليت

  :  اهداف
   اندازه گيري اورژانسي سطح تامپوناد قلبي-1
   تشخيص علت پريكارديال افيوژن-2
  كمك به بررسي و درمان مناسب-3

  : وسايل مورد نياز
 سوزن هاي استريل بـه شـماره هـاي    - ٪1 يا ليدوكائين٪1 پروكائين  – يا بتادين    ٪70الكل  ( كيت پريكارديوسنتز   

 – سـي سـي   50نگ  سـر –قلبـي   يسانتي متر 12,5 و يا يسانتي متر 10 به طول 14،16،18 براي بي حسي و     25
 ويـال   – بانـداژ اسـتريل      – سانتي متر    10 ×15پدهاي گازي   –لوله آزمايش استريل جهت جمع آوري نمونه كشت         

 دسـتگاه   – دستگاه پالس اكسي متـري       – ECG مانيتور كنار تخت يا دستگاه       –)  سه راهي    –هپارين يك در هزار     
 افظ  عينك مح– دستكش استريل – CPR كراش كارت –دفيبريالتور 

  پرستار واجد شرايط: عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
  قبل از انجام روش

با بيمار ارتباط برقرار مي كند تا اضطراب وي كاهش يافته و همكـاري                1
 .مورد نياز را با انجام تكنيك داشته باشد

      

       .ي دهدبه سواالتي كه ممكن است براي وي به وجود آيد پاسخ م  2
       .مي گيرد) قيم ( رضايت نامه ي كتبي از بيمار يا بستگان درجه اول   3

به بيمار توضيح مي دهد كه در لحظه ي ورود سوزن به داخـل كيـسه                  4
 .ي پريكارد احساس فشار روي قلب مي كند

      

       .دست هاي خود را مي شويد  5
       .ل باز مي كندوسايل را روي ميز پاي تخت بيمار به روش استري  6

محل ورود سوزن را به اندازه ي كافي برهنه مي كند و تخت بيمـار را                  7
 .به اندازه اي باال مي آورد كه پزشك به راحتي پروسيجر را انجام دهد

      

بيمار را در وضعيت خوابيده به پشت قرار مي دهد در حالي كه قفـسه                 8
 . درجه باال باشد60سينه 

      

اي را در محل مخصوص خود بـه قفـسه ي سـينه بيمـار     ليدهاي سينه    9
 .وصل مي كند

      

        .را آماده به كار مي گذاردECG دستگاه مانيتور كنار تخت و دستگاه  10
      ) نبض ، فشار خون ، تنفس ، درجه حرارت و ريتم قلبي             (عاليم حياتي     11
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 .بيمار را به عنوان اطالعات پايه كنترل مي كند

       .لبي بيمار را به عنوان اطالعات پايه كنترل مي كندصداهاي ق  12
       .دست هاي خود را مجدداً مي شويد  13
       .دستكش استريل مي پوشد و عينك محافظ مي زند  14

  حين انجام پروسيجر

15  

در صورتي كه در داخل كيت پريكار ديوسنتز آمپول بي حسي وجـود             
 بيمـار را بـا گـاز پـدهاي     ندارد، زماني كه پزشك پوست قفسه ي سينه    

استريل آغـشته بـه بتـادين از خـط سـمت چـپ دنـده اي تـا زائـده ي                      
 قسمت سر ويـال داروي بـي حـسي را           پرستارگزيفوئيد تميز مي كند،     

 .چند بار با پد الكلي تميز مي كند

      

16  
 درجه وارونه طـوري نگـه مـي دارد كـه     45سپس ويال را در زاويه ي     

 متـصل بـه سـرنگ را جهـت كـشيدن            25پزشك بتواند سـوزن درجـه       
 .محلول بي حسي وارد كند

      

قبل از تزريق ماده ي بي حسي توسط پزشك، بـه بيمـار توضـيح مـي                   17
 .دهد كه او درد موضعي و حس سوراخ شدگي را تجربه خواهد كرد

      

18  

 سي سي را به يك سر سه راهي و سوزن قلبي را به              50پزشك سرنگ   
 از ليـدهاي    V1 ليـد    پرسـتار   ي كنـد ، و    سر ديگر سه راهـي وصـل مـ        

 را به قطب سوزن آسپيراسيون وصـل مـي كنـد تـا              ECGپريكارديال  
تشخيص دهد كه سوزن در طـول انجـام پروسـيجر بـه كـدام قـسمت                 

 .پريكارد تماس دارد

      

19  
وقتي كه پزشك سوزن را وارد كرد و در جاي صحيح خـود قـرار داد،       

ه ر متصل مي كنـد بـه طـوري كـ          كليپس سوزن را به سطح پوست بيما      
 .هاي مورد نياز را آماده مي كند لولهسوزن نتواند تغيير مكان دهد و 

      

 بـه لولـه     پرسـتار در طول آسپيراسيون مايع پريكارد توسـط پزشـك،            20
 .هاي آزمايش بر چسب مي زند و آن ها را آماده مي گذارد

      

حيـاتي و ريـتم قلبـي       همچنين در طول تكنيك، بيمـار را از نظـر عاليـم               21
 .كنترل مي كند

      

سر لوله هاي مخصوص كشت را با محلول بتادين ضد عفوني مي كند               22
 .تا از احتمال انتقال آلودگي جلوگيري مي كند

      

23  
در صورتي كه كشت باكتريال مد نظـر باشـد، در برگـه ي درخواسـت           

يد مـي   آزمايش داروهاي ضد ميكروبي كه احتماالً مصرف مي كند را ق          
 .كند

      

      در صورتي كه كشت از نظر وجود ميكروب هـاي بـي هـوازي مـدنظر                  24
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باشد، تكنيك جمـع آوري نمونـه را طـوري انجـام مـي دهـد كـه از در                    
 .معرض هوا قرار گرفتن مايع آسپيره شده جلوگيري به عمل آيد

   مراقبت هاي پس از انجام پريكارديوسنتز- 

ج نمود، محل سوراخ شـدگي را بـا چنـد          وقتي كه سوزن را پزشك خار       25
 . دقيقه به طور يكنواخت فشار مي دهد3-5پد گاز استريل به مدت 

      

       .سپس موضع را پانسمان استريل و بانداژ مي كند  26

بيمار را از نظر وجود مـشكالت احتمـالي ماننـد خـونريزي از موضـع                  27
 .كنترل مي كند

      

28  
، تـنفس بيمـار و اشـباع اكـسيژن و           نـبض، فـشار خـون     ( عاليم حياتي   

 دقيقه تا پايدار شـدن عاليـم كنتـرل مـي            15وي را هر    ) صداهاي قلبي   
  .كند

      

        . ساعت عاليم فوق را كنترل مي كند2 دقيقه تا 30سپس هر   29
        . ساعت عاليم فوق را كنترل مي كند4پس از آن هر يك ساعت تا   30

ات مركز درماني و دستور پزشـك        ساعت و طبق مقرر    4پس از آن هر       31
  .عاليم حياتي بيمار را كنترل مي كند

      

        .همچنين ريتم قلبي بيمار را مرتباً پايش مي كند  32
        .يك نوار از ريتم قلبي بيمار تهيه مي كند  33
        .وسايل را جمع آوري مي كند و به محل مخصوص منتقل مي كند  34
        .به روش صحيح دور مي اندازدوسايل آلوده و سوزن ها را   35

36  

  :كليه مشاهدات و يافته هاي خود را ثبت مي كند
   زمان و تاريخ شروع و پايان پريكارديوسنتز–الف 
   واكنش هاي بيمار به پروسيجر و ميزان تحمل وي-ب
   عاليم حياتي قبل ، حين و بعد از پريكارديوسنتز-پ
  وسيجر  ريتم هاي قلبي قبل ، حين و بعد از پر-ت
   داروهايي كه مصرف شده و دوز و راه تجويز آن ها -ث
   مقدار، رنگ و محتوي مايع آسپيره شده -ج
   تعداد و شماره هاي لوله آزمايش-چ
   زمان انتقال لوله به آزمايشگاه-ح
   آموزش هايي كه به بيمار و خانواده وي داده است-خ
   مشكالت پيش آمده و اقدامات انجام شده-د
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 :                                                             تاريخ:                                  ام مركز آموزشي درماني يا بيمارستانن
                                      :                             شيفت:                                                                             نام بخش

  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                             نام عامل انجام كار
   فيزيوتراپي در جراحي قلب:نوع فعاليت

  : اهداف
                                                ركات ورزشي اكتيو                                   ها با انجام ح  گردش خون اندام بهبود-1
گيري از آتلكتـازي      پيش -3هاي تنفسي جهت بهبود وضعيت تنفسي و تخليه ترشحات           انجام ورزش  آموزش و  -2

 احتمالي
  ع تر بيمار بعد از عمل جراحي ن و راه اندازي هر چه سريتشويق بيمار به تحرك عمومي بد -4
  آموزش نحوه انجام سرفه هاي موثر و بدون درد-5

  : وسايل مورد نياز
  پرستار و فيزيو تراپيست: عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

  فيزيوتراپي قبل  از جراحي
        . مي دهدتوضيح قلب را به بيمار به زبان ساده عمل جراحي  1

2  
  ، سوند ادراربا لوله هاي متصل به بدنش بعد از عمل مثلرا  بيمار 

NGT tube Drain  ، ،هـاي   سـيم چست تيوب و لوله داخل تراشه
ECG آشنا مي كند  و حرارت سنج .  

      

 ريـوي ، تجمـع ترشـحات        خروج ترشحات وضعيت تنفسي ، ميزان       3
  .را ارزيابي مي كندريوي و صداهاي غير طبيعي ريه 

      

 ها ونحوه سرفه كردن بدون درد      اندام هاي تنفسي ، ورزش    ورزش  4
 .را به بيمار آموزش مي دهد

      

                                       .انجام مي دهد  راها هاي اكتيو اندام ورزش  5
عـد   به منظور يادگيري و انجام صـحيح  آن ب           را هاي تنفسي  ورزش  6

              . با بيمار تمرين مي كنداز عمل
      

  با  صحيح  آشنا كرده و نحوه تمرين     با دستگاه اسپيرومتر  بيمار را     7
               . به وي توضيح مي دهدبعد از عمل را براي آن

      

       . درد را با بيمار تمرين مي كندسرفه هاي موثر وبدون  8
   روز اول بعد از عملفيزيوتراپي

        . اطمينان حاصل مي كندكه بيمار مسكن خود را گرفته است از اين  9
هاي   در وضعيت   ريوي   دو طرفه  تمرينات تنفسي عميق يك طرفه و       10

     . را با بيمار انجام مي دهدخوابيده ومختلف نشسته 
      

را در برنامـه    در مواقع بيداري     تا حد خستگي   تمرين با دستگاه اسپيرومتر     11
  .ه قرار مي دهدروزان

      

12  
ويبراسيون يك طرفه يا دو طرفه در نـواحي مختلـف ريـه و انجـام      

را بـراي بيمـار      )در صـورت نيـاز      ( بدون درد و  موثر    سرفه هاي 
  .انجام مي دهد

      

را مورد    ها خصوص نواحي تحتاني ريه   ه  اكسپنشن موضعي ريه ب     13
 .توجه قرار مي دهد
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        . را انجام مي دهداتيك و دنده ايهاي عميق ديافراگم تنفس  14
بـراي بيمـار    را  ها ودر صـورت لـزوم پاسـيو          تمرينات اكتيو اندام    15

 .مي دهدانجام 
      

  روز دوم بعد از عمل
       .قبل را انجام مي دهدهاي تنفسي روز  ورزش  16
 حـد  را تـا ار  بـ در مواقع بيداري تمرين با اسپيرومتر هر دو ساعت يك           17

  .م مي دهد انجاخستگي
      

        . بار انجام شود3ورزش هاي اكتيو اندام ها روزي   18
  بيمار به بخش جراحي منتقل مي شود روز سوم بعد از عمل

       .مي دهدانجام  را هاي تنفسي روز قبل ورزش  19
        . مي كندبا اسپيرومتر هر يك الي دو ساعت يكبار تمرين  20
        .رود ميراه  در بخش و هشدتا حد تحمل از تخت خارج بيمار   21
       .مي كند صحيح بيمار موقع ايستادن و راه رفتن توجه وزيشنبه حفظ پ  22

23  
اســتفاده از بانــداژ مناســب يــا جــوراب مخــصوص انــدام تحتــاني در  

تـا زمـان    (فت وريدي از ساق پا برداشـته شـده اسـت            ابيماراني كه گر  
   .)بهبودي كامل استفاده شود 

      

       .مي دهد انجام  بار3 را روزي ها اي اكتيو اندامه ورزش  24
  روز چهارم بعد از عمل

        . مي كنداز اسپيرومتر هر چهار ساعت يكبار استفاده  25
        . مي دهدانجامرا هاي تنفسي روز قبل  ورزش  26
بيمـار  (  مـي دهـد     تا حـد تـوان افـزايش        را مدت و مسافت راه رفتن      27

  ).  متر راه مي رود90حداقل 
      

        .برودبا احتياط از پله باال تا حد توان و   28
        . مي دهدانجامرا ها  هاي اكتيو اندام ورزش  29
       . مي كند حفظ بيمار را صحيحزيشنموقع راه رفتن پو  30

  روز پنجم بعد از عمل
        . مي كنداز اسپيرومتر هر چهار ساعت يكبار استفاده  31
        . مي دهدر صورت نياز انجامدرا هاي تنفسي  ورزش  32
        . مي دهدافزايشرا ميزان  راه رفتن و باال رفتن از پله   33
       . مي دهدانجامرا ها  هاي  اكتيو اندام ورزش  34
 شـروع را ) چرخش تنه وانحراف بـه طـرفين    (هاي تنه    انجام ورزش   35

  .مي كند
      

  روز ششم بعد از عمل

36  
هـاي روز قبـل را تـا حـد تـوان             عاليـت مقدار و مدت زمـان انجـام ف       

 مسافت راه رفتن را روز به روز افزايش مي دهـد            .مي دهد افزايش  
  .كه بتواند حدود يك  الي دو مايل را به راحتي بپيمايد تا اين

      

        .از دوچرخه ثابت استفاده كندتوصيه مي كند   37
در صورت نبود مشكل، بيمار ترخيص مي شـود وبـه وي توصـيه               38

  . كه حتما تمريناتش را در منزل  ادامه دهدي كندم
      

        .يافته ها واقدامات خود را ثبت مي كند  39
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان
:                                                                                                                                شيفت:                نام بخش

  :اري ارزشيابامضاء و مهر نظام پرست:                                                             نام عامل انجام كار
        ) آنتي كواگوالنت( تجويز هپارين اجراي: نوع فعاليت

   :اهداف
، DVTاز هپارين براي ايجاد حالت ضد انعقادي كامل و سيستميك در بيمـاران بـراي پيـشگيري و درمـان             

  .، استفاده مي شود... آمبولي ريه ، آنژين ناپايدار ، انفاركتوس ميوكارد و 
  :وسايل مورد نياز

  - چسب   – الكل، بتادين    - پنبه   - آنژيوكت – پرفيوزر، سرنگ    - D/W5% ميكروست، سرم    -ي هپارين دارو
  لوله رابط پرفيوزر + CC 50سرنگ 

   پرستار واجد شرايط:عامل انجام كار
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

با بيمار در مورد شروع دارو صحبت مي كند و هدف از اسـتفاده ايـن                  1
  .ا به او توضيح مي دهددارو ر

      

        .وسايل مورد نياز را آماده مي كند  2
        . بيمار را وزن مي كند  3
        .ها را مي شويد دست  4
        .دستكش مي پوشد  5
        .يك رگ مناسب براي بيمار مي گيرد  6

7  
 % D/W5 محلول CC 100ميكروست را به سرم وصل مي كند و 

يك (پارين را به حالل اضافه مي كند        طبق دستور ه  . در آن بريزيد    
سرنگ را براي وصل به پروفيوزر از حـالل پرمـي كنـد و دارو را                

  ).اضافه كرده و هواگيري مي كند

      

 4000 تـا مـاكزيمم    Kg/ u60قبل از شروع انفوزيـون دوز بلـوس     8
  .واحد وريدي تزريق مي كند

      

 براي بيمار تنظيم u/hr 1000تا ماكزيمم  Kg/hr/  u12انفوزيون را با   9
    .كرده و شروع مي كند

      

 سـاعت پـس از   12 ساعت پس از شروع انفوزيون و در صورت لزوم       4-6  10
  . را كنترل مي كندPTTآن 

      

 برابـر   PTT 2- 5/1( بيمـار را چـك مـي كنـد           PTTسپس روزانـه      11
  ).زمان نرمال باشد

      

دسـتور ميـزان     در ايـن محـدوده نبـود طبـق           PTTچنان چه زمان      12
  .هپارين را تغيير مي دهد

      

بيمار را از نظر خونريزي در نقاط مختلف بـدن بررسـي مـي كنـد                  13
  ...).ادرار، مدفوع، پوست،  مايعات برگشتي معده و (

      

بيماران خانم و افراد مسن را بيـشتر از نظـر عـوارض خـونريزي                 14
  ).به علت احتمال بيشتر خطر(بررسي مي كند 

      

شروع دارو و اقدامات انجام شده و مشاهدات خـود را در پرونـده                15
  .يا چارت بيمار ثبت مي كند
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                                         شيفت:                       نام بخش
  :شيابامضاء و مهر نظام پرستاري ارز:                                                             نام عامل انجام كار

    »آدرنرژيك ، وازوپرسور«) اينوتروپ مثبت( دوپامين  اجراي تجويز:نوع فعاليت
  :هدف

  .كمك به افزايش برون ده قلبي، افزايش فشار خون و افزايش جريان ادرار
  :وسايل مورد نياز

 - چـسب  - آنژيوكـت  -  بتـادين   - پنبـه الكـل    - D/W5% سرم حالل    - ميكروست - سرنگ –داروي دوپامين   
  لوله رابط پرفيوزر + CC50 سرنگ -ر پرفيوز

   پرستار واجد شرايط:عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        .در مورد شروع دارو به بيمار توضيح مي دهد  1
        .بيمار را وزن مي كند  2
        .ها را مي شويد دست  3
        .دستكش مي پوشد  4
        .ديك رگ مناسب از بيمار مي گير  5

 وصل كرده و از محلـول پـر مـي           D/W5%ميكروست را به سرم       6
  . كند يا سرنگ را براي وصل به پرفيوزر از محلول پر مي كند

      

7  

طبق پروتكل بخشي از آمپول دوپامين را در سرنگ يـا ميكروسـت            
به طـور معمـول تهيـه محلـول سـرمي      ( ريخته و هواگيري مي كند  

سـي سـي و بـراي       100گـرم در     ي ميلـ  100دوپامين در ميكروست    
 ). سي سي است50 ميلي گرم در 50پرفيوزر 

      

        .عاليم حياتي بيمار را اندازه گيري مي كند  8

ميزان داروي مورد نياز را با محاسبه وزن به دست آمده و قطرات          9
  .ميكروست و يا پرفيوزر تنظيم مي كند

      

10  

از ) ود وضـعيت ادراري   بهبـ ( براي استفاده از اثرات دوپامينرژيك      
 ميكرو گرم به ازاي هر كيلو وزن بـدن در يـك دقيقـه و                5/0-2دوز

 ميكروگرم به ازاي هر     2براي افزايش فشار خون از دوز بيشتر از         
 7بـا دوز بـيش از       . كيلو وزن بدن در يك دقيقـه اسـتفاده مـي كنـد            

ميكرو گرم به ازاي هر كيلو وزن بدن در يك دقيقه انقبـاض شـديد               
  ).اثر بتا و آلفا آدرنرژيك( محيطي رخ خواهد داد عروق 
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در صورت نياز به مقدار دوز بـاال بيمـار را از نظـر كـاهش حجـم                    11
  .ادرار و اسيدوز بررسي مي كند

      

12  
 مـي كنـد، ضـربان و ريـتم قلبـي را             پـايش بيمار را به طور مـداوم       

بررسي مي كند و در صورت بروز تـاكي كـاردي، دارو را كـاهش               
  .اده و در صورت لزوم آنرا قطع و گزارش مي كندد

      

13  
فشار خـون بيمـار را مرتبـاً انـدازه گيـري مـي كنـد و در صـورت           

 دارو را كاهش داده و در صورت لزوم آنـرا قطـع مـي               BPافزايش  
  .كند و گزارش مي دهد

      

بـراي كنتـرل جريـان      (نبض هاي محيطي بيمار را بررسي مي كنـد            14
  ).يژه در مصرف دوپامين با دوز باالخون محيطي  به و

      

براي بررسي جريان خون مويرگي حرارت پوست و رنـگ پوسـت              15
  . را بررسي مي كند

      

16  
مسير جريان مايع را مرتباً از نظر نشت مايع و دارو چك مي كند و بـه         

بالفاصـله دارو را    ... ترين نشت و اظهار درد ، قرمزي و          محض كوچك 
  . جديد براي بيمار مي گيردقطع مي كند و رگ

      

در صورت نشت به زير پوست به علت خطـر بـروز نكـروز و گـانگرن        17
  .بالفاصله گزارش مي كند

      

از بـروز نكـروز پيـشگيري       تجويز شده   با تزريق محلول فنتاالمين       18
       .                                                                          مي كند

      

19  
بــه  )  I&O(مايعــات ورودي و دفعــي را انــدازه گيــري مــي كنــد 

خصوص در مواردي كه دوپامين براي افزايش جريان كليوي داده          
  .مي شود

      

20  
 mg 400-200.    از درست كردن دارو با غلظت زياد مي پرهيـزد           

 DW5%                                                      غلظت مناسب    

   Cc 500-250     

      

        . ساعت محل انفوزيون را عوض مي كند48هر   21

ميــزان دارو در حــالل، تعــداد (تمــامي اقــدامات و مــشاهدات خــود   22
  .را در پرونده ثبت مي كند...) قطرات، زمان شروع ، اتمام و 
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 :                                                             تاريخ:                                  ز آموزشي درماني يا بيمارستاننام مرك

                                :                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                             نام عامل انجام كار

        ) در انفاركتوس و آنژين ناپايدار  (TNG پروتكل :نوع فعاليت
  :اهداف

اي عضالت صاف جدار رگ با فعل و انفعاالت خود باعث شل شدن عـضالت صـاف جـدار                   ه نيترات ها در سلول    
رگ و كم شدن مقاومت عروق مي شوند و سپس كاهش برگشت خون به قلب وكاهش پره لود و كاهش مـصرف                      

  .اكسيژن قلب را به دنبال دارند
  :وسايل مورد نياز

  -  چـسب   -  بتـادين   - پنبه، الكـل   - آنژيوكت - D/W5% سرم   - پرفيوزر - سرنگ – ميكروست   - داروي نيتروگليسيرين 
  لوله رابط پرفيوزر + CC50سرنگ 

   پرستار واجد شرايط:عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف
        .در مورد شروع دارو به بيمار توضيح مي دهد  1
        .وسايل مورد نياز را آماده مي كند  2
        .ها را مي شويد دست  3
        .دستكش مي پوشد  4
        .يك رگ مناسب براي بيمار مي گيرد  5

6  
 CC 100 حالل وصل مي كند و با        D/W5%ميكروست را به سرم     

 يا سرنگ را براي وصل به پرفيوزر از محلـول           -محلول پر مي كند   
  . پر مي كند

      

 50 يا سرنگ     نيترو گليسيرين را داخل ميكروست     mg 5يك آمپول     7
  .ريزيد و سپس هواگيري مي كند پرفيوزر ميسي سي براي 

      

         ). TPR- BP(عاليم حياتي بيمار را اندازه گيري مي كند   8

9  
 و به ويژه همراه نبض 90چنان چه فشار خون سيستوليك كمتر از 

 باشد، دارو را شروع نكرده و گزارش        100 يا بيشتر از     50كمتر از   
  .مي كند

      

 ميكروگرم در دقيقه طبق تجويز شروع 5-10ا دارو را براي بيمار ب   10
  ). قطره ميكروست6-12(مي كند 

      

چنان چه درد بيمار كنترل نشده است در صورت لزوم مي توانيد ايـن                11
  . ميكرو در دقيقه افزايش مي دهد200 و 100ميزان را طبق تجويز تا 
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        .مرتباً فشار خون و نبض بيمار را پايش مي كند  12

13  
ر صورتي كه كاهش فشار خون در افراد بـا فـشار خـون نرمـال                د

كاهش يافـت دارو  % 30و افراد هيپرتانسيو بيشتر از % 10بيشتر از   
  .را قطع كرده و گزارش مي كند

      

 كـاهش   50 ميلي متر جيوه و نبض به كمتـر از           90 كمتر از    BPچنانچه    14
  .يافت دارو را قطع مي كند

      

 هيپوتانسيون عارض شود دارو را      ،ر كم نيترات  اگر با شروع مقادي     15
  .قطع مي كند

      

 بعد از قطع دارو افزايش يافـت مجـدداً دارو را بـا              BPپس از اينكه      16
  .دوز كمتر شروع مي كند

      

        .در صورت بروز سردرد طبق تجويز به بيمار مسكن مي دهد  17
        .ده ثبت مي كندتمام اقدامات انجام شده و مشاهدات خود را در پرون  18
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان
                                                              :     شيفت:                                                                             نام بخش

  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                             نام عامل انجام كار
           ) ضد آريتمي( پروتكل آميودارون :نوع فعاليت

  :اهداف
  .شود  حاد استفاده ميMI  وAF به ويژه انفاركتوس خلفي، درمان VT,VFاي كنترل آريتمي بطني بر 

  :وسايل مورد نياز
 سـرم   -  چـسب   - بتـادين  -  الكـل   -  پنبـه   -  آنژيوكت  -  پرفيوزر  -  سرنگ  -  ميكروست    -داروي آميودارون 

  لوله رابط پرفيوزر + CC50  سرنگ -حالل 
  رايط پرستار واجد ش:عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

        .براي بيمار علت شروع دارو و اقدامات مورد نياز را توضيح مي دهد  1
        .وسايل را آماده مي كند  2
        ). ناگهانيVF, VTبروز (در صورت امكان دست ها را مي شويد   3
        .دستكش مي پوشد  4

5  

 پر مي كند و يا سرنگ     D/W5%م   سي سي از سر    20-50ميكروست را با    
بـراي دادن   . سي را براي وصل به پرفيوزر از محلول پـر مـي كنـد               سي 50

 سـي سـي سـرم قنـدي در          20-50 ميلي گـرم آميـو دارون آن  را در            150
  .ميكروست يا پرفيوزر مي ريزد

      

6  
ــدا  ــت mg 150ابتـ ــل ميكروسـ ــودارون را داخـ  -cc50( دارو آميـ

 15(قه براي بيمار انفوزيـون مـي كنـد           دقي 10ريخته و در مدت     )20
  ).ميلي گرم در دقيقه

      

7  

 ساعت اول به طريقي دارو را در محلول حل كـرده و قطـرات               6در  
  داروي آميـودارون     mg 1را تنظيم مي كند كه بيمار در هر دقيقـه           

   ساعت بگيرد 6 در mg 360دريافت كند و مجموعاً 
  ). mg/100cc = 16/5 360قطره/ مثالً دقيقه (

      

8  
 ساعت بعدي به طريقي دارو را در محلول حل مي كند و قطرات              18در  

 داروي آميـودارون  mg 5/0را تنظيم مي كنـد كـه بيمـار در هـر دقيقـه             
  . ساعت بگيرد18 را در mg 540دريافت كند و مجموعاً 

      

        ). ، ريتم قلبيP, BP(بيمار را به طور مرتب پايش مي كند   9
        .روز هيپوتانسيون دارو را قطع مي كند و گزارش مي كنددر صورت ب  10
        .در صورت بروز براديكاردي دارو را قطع كرده و گزارش مي كند  11

 PVC, QRS, QT, PRالكتروكارديوگرام بيمار را از نظر فواصل   12
  . بررسي مي كندECGو ديگر اختالالت ريتم 

      

        .ساعت در پرونده ثبت مي كنداقدامات و مشاهدات خود را با ذكر   13
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   فتشي:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                             نام عامل انجام كار

        ) ترمبوليتيك( پروتكل استرپتوكيناز :نوع فعاليت
  :اهداف

ــپلكس     ــشكيل كم ــراه پالســمينوژن ت ــه هم ــستميك اســت و ب  -SKاســترپتوكيناز يــك فيبرينوليتيــك سي

plasminogen             را مي دهد و اين كمپلكس موجب تبديل پالسمينوژن به پالسمين فعال شده و موجب تجزيه 
  .و شكسته شدن فيبرين وخرد شدن لخته مي شود

  :وسايل مورد نياز
  -  پنبه  -  آنژيوكت  -  سرنگ  - پرفيوزر – ميكروست   - D/W5% يا   N/Sسرم حالل     -داروي استرپتوكيناز 

  لوله رابط پرفيوزر + CC50  سرنگ -  چسب-  بتادين-الكل
   پرستار واجد شرايط:عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

1  
با بيمار و همراهان او صحبت مي كند و در مورد شروع ايـن دارو               

ها توضيح مي دهد و در صورت لزوم رضايت نامه كتبي مي             آنبه  
  .گيرد

      

2  
مـوارد كنتـر انديكاسـيون دارو شـامل      (از بيمار تاريخچه مي گيرد      

 ، تاريخ قبلـي دريافـت ايـن         CVAجراحي اخير، خونريزي ، سابقه      
  ).دارو

      

        .وسايل مورد نياز را آماده مي كند  3
        ها را مي شويد دست  4
        .ستكش مي پوشدد  5

خط وريدي جهـت بيمـار برقـرار مـي كنـد كـه فقـط بـراي تجـويز                      6
  .استرپتوكيناز باشد

      

7  

 750,000 واحـد يـا ويـال        1,500,000ويـال   ( دارو را حل مي كنـد       
« طبق بروشور كارخانه سـازنده دارو       ( را با حالل مناسب     ) واحد  

CC 5 N/S يا  D/W5% « ( بدون تكـان  به صورت كامالً آهسته و
  .دادن حل مي كند تا دارو كف نكند

      

8  

 از  CC 100ميكروست را به سرم حالل وصل مي كنـد و آن را بـا               
سرنگ مورد نظر را از سرم حـالل پـر مـي            (سرم حالل پر مي كند      

سپس دارو حل شده را به آن اضافه كـرده و هـواگيري مـي               ) كند  
  .كند

      

      و ) دروكورتيزون و ليـدوكايين   داروهايي مانند هيـ   (ترالي اورژانس  9
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  . را آماده مي كندCPRوسايل 

فـشار خـون ، نـبض،       (عاليم حياتي بيمار را اندازه گيري مـي كنـد             10
  ).تنفس، درجه حرارت

      

 ليتـر   2بـا   ( اكسيژن درماني را طبق تجويز براي بيمار شروع مي كنـد              11
  ).در دقيقه و از طريق سوند بيني

      

اشباع اكسيژن خون شرياني بيمـار را پـايش     متريبا پالس اكسي  12
  .مي كند

      

13  
 را شروع مي كند و قطرات را تنظيم مي كند تـا دارو              SKانفوزيون  

دقيقـه بـراي بيمـار انفوزيـون        ) 30-60(طبق زمان تعيـين شـده از        
  .شود

      

14  

( در مدت انفوزيون دارو بيمار را به صورت ممتد پـايش مـي كنـد                
 دقيقه،  15ساعت اول هر    : اليم حياتي به صورت زير    اندازه گيري ع  

 دقيقه و ساعت سوم هر يك ساعت و سپس هر           30ساعت دوم هر    
  ).PRN  ساعت يكبار و سپس2

      

وضعيت عمومي و ريتم بيمار را پايش مي كند و ديس ريتمي هـاي         15
  .احتمالي را تحت كنترل در آورده و گزارش مي كند

      

در بيمار در صورت لـزوم و طبـق تجـويز پزشـك             براي ايجاد آرامش      16
  .آرامبخش مي دهد

      

درد بيمار را بررسي مي كند و در صورت تجـويز پزشـك مـسكن                 17
  .مي دهد

      

 سـاعت   6 سـاعت و     3در فواصل تعيين شده، قبل، حين، ا سـاعت ،             18
  . مي گيردECG از بيمار SKپس از دريافت 

      

ر فواصـل تعيـين شـده نمونـه      دCPK MBاز بيمار جهـت كنتـرل     19
  ). ساعت اول24 ساعته در 8 نوبت 3حداقل (خون مي گيرد 

      

        .دهد  ميقرارروي محل هاي خونگيري كمپرس فشاري   20

( بيمار را از نظر خونريزي در نقاط مختلف بدن بررسـي مـي كنـد              21
  ...).ادرار، مدفوع، مواد برگشتي از معده، پوست 

      

براي جـستجوي عاليـم     (بيمار را بررسي مي كند      سطح هوشياري     22
  ).خونريزي مغزي به ويژه در بيماران مسن

      

تـب، لـرز،    (هاي آلرژيـك بررسـي مـي كنـد           بيمار را از نظر واكنش      23
  ).راش، خارش

      

هـاي انجـام شـده را در         زمان شروع و پايان دارو و انـدازه گيـري           24
  .پرونده ثبت مي كند

      

        .ت و مشاهدات خود را در پرونده بيمار ثبت مي كندتمامي اقداما  25
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                       شيفت:                                                         نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                             نام عامل انجام كار

 Percutaneous trnslvminal mitral( در كت لـب  PTMCحين انجام  مراقبت پرستاري :نوع فعاليت

Commissurotomy(         
  :اهداف

 به وسيله بالون يك روش جايگزين بـراي جراحـي دريچـه ميتـرال               PTMCوالولوپالستي دريچه ميترال يا     
كـرد ،   است كه مي تواند در كت لب و بدون استفاده از بيهوشي عمومي انجام شود كه بر اساس سـطح عمل                    

  .سطح دريچه و فعاليت اجتماعي بيمار تعيين مي شود
  :وسايل مورد نياز

 عدد سواپ پرپ، رسيور، گالي پات كوچك و گالي پات           3 عدد دستمال،    4شامل دو عدد گان،     (  پك استريل   
شامل سيني و پنج عدد پنس قيچي ، سوزن گيـر، شـان             (   سيني استريل     -) بزرگ، دو عدد روكش دستگاه      

 ماده حاجب بنا به دستور پزشـك        -) راست و چپ    (   دسيله شرياني و راهنماي كاتتر        -)دو عدد پنس    گير،  
 -  بتـادين جهـت پـرپ كـردن بيمـار             -) واحد هپارين  2500+  سرم   CC 500( سرم نرمال سالين هپارينه      -

  سـه    -  تيغ بيـستوري    -CC 10  دو عدد سرنگ      - CC20 دو عدد سرنگ     -  آنژيوكت    -رابط فشار دو عدد   
 سـيم راهنمـاي     – دايالتـور    – راهنماي اسپايرال    – استايلت   – استرتچر   – بروكن برو    – شيت مولينز  -راهي
   بالون ميترال– 035/0

   پرستار واجد شرايط:عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

بيمار را در بدو ورود به بخش از پرستار بخش مربوط تحويل مي               1
  .گيرد

      

با بيمار ارتباط برقـرار كـرده و در مـورد اهـداف و نحـوه اجـراي                  2
  .روش به وي اطالعات كافي مي دهد

      

جهت كاهش اضطراب به صحبت هاي بيمار گوش مي دهـد و بـه سـواالت                  3
  .وي پاسخ مي دهد

      

به بيمار مي گويد كه به مدت حدود يك تا دوساعت در بخش آنژيو    4
  .في خواهد ماندجهت انجام آنژيوگرا

      

5  
به بيمار مي گويد كه در حين عمـل كاتتريـسم و تزريـق مـاده حاجـب                  
احساس فشار و گر گرفتگي و داغ شدن طبيعي است كه با كشيدن چند              

  .نفس عميق اين حالت برطرف خواهد شد
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6  
به بيمار مي گويد كه احتمال ايجاد حالت تهوع و استفراغ در زمـان              

بيعي است و الزم  است به پرستار اطالع دهد          تزريق ماده حاجب ط   
  .تا اقدامات مورد نياز به عمل آيد

      

به بيمار مي گويد هنگام تزريق ماده حاجب از او خواسته مي شود كـه        7
  .سرفه كند

      

به بيمار مي گويد كه در صـورت وجـود درد در حـين انجـام كـار                    8
  .يردپزشك را مطلع كند تا اقدامات مورد نياز صورت گ

      

        . خط وريدي بيمار را كنترل مي كند  9

دستور انجام آنژيوگرافي توسط پزشك را در پرونده بيمار كنتـرل         10
  .مي كند

      

11  

پرونده بيمار، عكـس، نـوار قلبـي، اكـو و اكـومري، آزمايـشات كـه                 
هماتولوژي ، بيوشـيمي، قنـد خـون ، آزمـايش ادرار، ليپيـد           : شامل  

 و گـروه خـون را    HBSAg/ HIVنعقـادي،  پروفايل، تست هـاي ا 
  .كنترل مي كند

      

        .كنترل مي كند بيمار عضو مصنوعي نداشته باشد  12

عاليم حياتي و گرفتن داروهاي پريمد و گرفتن داروي پالويكس را             13
  . كنترل مي كندPTMCقبل از انجام 

      

را بيمار را روي تخت آنژيوگرافي قرار مـي دهـد و سـرم درمـاني                  14
  .شروع مي كند

      

 و پرپ آماده مي كنـد، مجـدداً پرونـده و    ECGبيمار را براي برقراري      15
  . عكس بيمار را كنترل مي كند

      

آزمايشات، حساسيت بـه دارو     (در صورت وجود نكات غيرطبيعي        16
  .به پزشك گزارش مي كند...) يا تركيبات يد دار خاص و 

      

        .  آنژيوپالستي را آماده مي كندوسايل مورد نياز جهت انجام  17
        .بيمار را پرپ مي كند  18

و گزارشـات   در حين انجام آنژيوپالستي حضور موثر و فعـال داشـته              19
  .مي دهدمورد نياز را به پزشك 

      

واكنش وازوواگال، آريتمي،   (اقدامات مورد نياز در مواقع اورژانس         20
  .انجام مي دهد...) ي نفس و حساسيت به يد، تهوع و استفراغ و تنگ

      

21  

و گذاشتن دسيله هپارين طبـق      )شريان و وريد(بعد از رگ گيري
تقريبـاً يـك سـوم هپـارين را در          ) با توجه به وزن بيمار      ( پروتكل  

ــه شــدن محــل     ــد از ديالت ــارين را بع ــار و دو ســوم هپ ــداي ك ابت
ني  و فشار خون شريا    ECG. سپتوستومي به بيمار تزريق مي كند     
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  .وريدي را كنترل مي كند

جهت انتخاب بالون مناسب اندازه قد بيمار را به پزشك اطـالع مـي                22
  .دهد

      

23  

مرتب با بيمـار ارتبـاط برقـرار كـرده و شـرايط عمـومي بيمـار را                  
وضعيت عمومي بيمـار را     .  بيمار را كنترل مي كند     ECGپرسيده و   

 فـشار وريـدي و      .حين سپتوستومي و بالون زدن كنتـرل مـي كنـد          
  . شرياني و تب را كنترل مي كند

      

24  
تشخيص، شـماره پرونـده، كـد، اقـدامات         ( مشخصات بيمار شامل    

پزشكي و پرسـتاري، و لـوازم مـصرفي، و برگـه بيمـه و گـزارش                 
  .را در پرونده درج مي كند)  و فيلم CDپرستاري، 

      

ده و نــخ بخيــه در انتهــاي كــار جهــت دوخــتن دســيله شــرياني دا   25
  .پانسمان را روي پاي بيمار قرار مي دهد

      

        . كه بيمار دسيله شرياني داردكند ميروي چسب ناحيه دسيله ذكر   26

بعد از اتمام كار چست ليدها و رابـط هـا را جـدا كـرده و بيمـار را           27
  .روي برانكار انتقال مي دهد

      

28  
 PTTس از كنتـرل     به بيمار در مورد دسيله و كشيده شدن آن در بخش پـ            

 ساعت توضيحات مـورد     24و ناشتا بودن تا دو ساعت و عدم تحرك پا تا            
  .نياز را ارائه مي كند

      

29  

ــل داد    ــاوري تحوي ــاق ريك ــال در ات ــتار آنك ــه پرس ــار را ب ه و بيم
مـي دهـد و روي پرونـده و تخـت           گزارشات مورد نيـاز را بـه وي         

ع بـه ديگـر      جهـت اطـال    PTMCبيمار داشتن دسيله و موفق بودن       
  . اعضاء تيم بهداشتي را ذكر مي كند

      

بيمار و گزارش اعمال انجام شده را به بخش ريكاوري تحويل مـي               30
  .دهد
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       :                                                       تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب          :                                                   نام عامل انجام كار

  )    قبل از آنژيوگرافي( مراقبت پرستاري در آماده سازي بيمار براي آنژيوگرافي :نوع فعاليت
  :هدف

كاتتريزاسيون روش تشخيصي تهاجمي است كه با يك يا چنـد كـاتتر در شـريان يـا وريـدهاي محيطـي و                       
اين روش جهت تعيين آناتومي قلب، عروق، دريچه ها، شريان هاي           . ردانتقال آن به درون قلب انجام مي پذي       

كرونر، حركات ديواره بطني، تعيين اعمال هموديناميك قلب، تعيين فشار گراديان دريچه ها، تعيـين ظرفيـت                 
دريچه ها، همچنين به طور اختصاصي جهت مشاهده قلب ، شريان هاي كرونر، عروق كرونر، عروق بزرگ                 

 .دبه كار مي رو

  :وسايل مورد نياز
   ، لوازم شيو كردن و آمادگي قبل از عمل جراحي ، لوازم حمام كردن بيمارIV لوازم برقراري 
   پرستار واجد شرايط:عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

دستور انجام آنژيوگرافي توسط پزشك را در پرونده بيمار كنتـرل         1
  .مي كند

      

يمار ارتباط برقـرار كـرده و در مـورد اهـداف و نحـوه اجـراي               با ب   2
  .روش به وي توضيحات كافي مي دهد

      

هاي بيمار گوش مي دهـد و سـواالت          جهت كاهش اضطراب به صحبت      3
  .وي را پاسخ مي دهد

      

به بيمار مي گويد كه حدود يك تا دوساعت در بخـش آنژيـوگرافي                4
  .ش خواهد بودروي تخت سفت و صاف به حالت درازك

      

5  
گـذاري كـاتتر و تزريـق مـاده          به بيمار مي گويد كه در حـين جـاي         

حاجب احساس فشار و گر گرفتگي و داغ شدن طبيعي است كه بـا              
  .كشيدن چند بار نفس عميق اين حالت برطرف خواهد شد

      

6  
به بيمار مي گويد كه احتمال ايجاد حالت تهوع و استفراغ در زمـان              

اجب طبيعي است و الزم است به پرستار اطالع دهـد           تزريق ماده ح  
  .تا اقدامات الزم به عمل آيد

      

بــه بيمــار مــي گويــد كــه در صــورت وجــود درد در حــين انجــام    7
  .پروسيجر پزشك را مطلع كند تا داروي ضد درد دريافت كند

      

      به بيمار مي گويـد كـه احتمـاالً جهـت ادامـه آنژيـوگرافي در حـين                    8
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ستور پزشك الزم است كه چند بار سرفه كند، تـنفس           تزريق طبق د  
 ثانيـه نگـه دارد و ايـن         5عميق داشته باشد و نفس خود را به مدت          

  .حالت كامال طبيعي است
        .دستورات دارويي بيمار را كنترل كرده و اجرا مي كند  9
        .سابقه حساسيت به دارو را از بيمار سوال مي كند  10
        .را از روز پذيرش قطع مي كند) كمادين ( د داروي ضد انعقا  11
        . شروع مي كندPTT, PT   را براساسIVهپارين   12
        . قطع مي كندPTCA ساعت قبل از آنژيوگرافي يا 8هپارين را   13

14  
ــد   ــده كنتــرل مــي كن  -CBC diff( آزمايــشات بيمــار را در پرون

 ، PTT. PT HBSAg, HIV ليپيدها ، -بيوشيمي ، قند خون ،ادرار
 ).گروه خون

      

وجود آزمايشات انعقادي در پرونده بيمار صبح روز كت ضروري            15
 ).PT, PTT(است 

      

        . را در پرونده بيمار كنترل مي كندCxRay و EKGوجود   16

17  
هر دو دست و از ناحيه محل ناف تا بـاالي           (محل شيو را در بيمار      

شـود    مـي ت شب بيمـار شـيو       در آخرين ساع  . كنترل مي كند  ) زانو
  ). توسط بهيار با تجربه (

      

        . حمام كردن بيمار را كنترل مي كند  18
        . نگه مي داردNPOبيمار را از شب قبل   19
        .عاليم حياتي بيمار را كنترل مي كند  20

  از دسـت راسـت برقـرار كـرده و سـرم              خـط وريـدي   براي بيمار     21
KVO وضعيت بيماربرحسب( را آغاز مي كند .(  

      

        .در تعويض لباس و پوشاندن گان به بيمار كمك مي كند  22

جهت خارج كردن دندان مصنوعي ، زيورآالت و سـاعت بـه بيمـار                23
  .كمك مي كند

      

دستور دارويي پريمد را طبق دستور پزشك بـه صـورت خـوراكي يـا                 24
  .تزريق اجرا مي كند

      

25  

ترل كامل مراحل انجـام فعاليـت كنتـرل         برگه قبل از كت را جهت كن      
شامل مشخصات بيمـار، عاليـم حيـاتي ، قـد و وزن، نـوع               (مي كند   

و در صورت داشتن حساسيت به دارو خاصي        ...) داروي پريمد و    
  .گزارش مي دهد
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                                             :                 تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                                                :             نام عامل انجام كار

   مراقبت پرستاري حين انجام آنژيوگرافي در كت لب:نوع فعاليت
  :اهداف

   به حداقل رسانيدن مشكالت احتمالي-1
   حمايت رواني بيمار در طي انجام كار-2

  : وسايل مورد نياز
 عدد سواب پرپ، رسيور، گالي پات كوچك و گالي پات           3 عدد دستمال،    4و عدد گان،    شامل د (  پگ استريل   

شامل سيني و پنج عدد پنس قيچي ، سوزن گيـر، شـان             (   سيني استريل     -) بزرگ، دو عدد روكش دستگاه      
 ماده حاجب بنا به دستور پزشـك        -) راست و چپ    (   دسيله شرياني و راهنماي كاتتر        -)گير، دو عدد پنس     

 –  بتـادين جهـت پـرپ كـردن بيمـار             -) واحد هپارين  2500+  سرم   CC 500( سرم نرمال سالين هپارينه      -
 10 دو عـدد سـرنگ       – سي سـي     20 دو عدد سرنگ     – آنژيوكت   – رابط فشار دو عدد      – 035/0سيم راهنما   

   سه راهي– تيغ بيستوري –سي سي 
  پرستار واجد شرايط: عامل انجام كار

  

 مالحظات  خير  بلي  ارمراحل انجام ك رديف
        .بيمار را در بدو ورود به بخش از پرستار مربوط تحويل مي گيرد  1

با بيمار ارتباط برقـرار كـرده و در مـورد اهـداف و نحـوه اجـراي                  2
  .روش به وي اطالعات كافي مي دهد

      

جهت كاهش اضطراب به صحبت هاي بيمار گـوش مـي دهـد و بـه                  3
  .سواالت وي پاسخ مي دهد

      

به بيمار مي گويد كه به مدت حدود يك تا دو سـاعت جهـت انجـام                   4
  .آنژيوگرافي در بخش آنژيو خواهد ماند

      

5  
به بيمار مي گويد كه در حين عمل كاتتريسم و تزريق ماده حاجـب              
احساس فشار و گر گرفتگي و داغ شدن طبيعي است كه با كـشيدن        

  .چند نفس اين حالت بر طرف خواهد شد

      

6  
ه بيمار مي گويد كه احتمال ايجاد حالت تهوع و استفراغ در زمـان              ب

تزريق ماده حاجب طبيعي است و الزم است به پرستار اطالع دهـد             
  .تا اقدامات مورد نياز به عمل آيد

      

به بيمار مي گويد هنگام تزريق ماده حاجب از او خواسته مي شود               7
  .كه سرفه كند
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 صـورت وجـود درد در حـين انجـام كـار             به بيمار مي گويد كه در       8
  .پزشك را مطلع كند تا اقدامات مورد نياز صورت گيرد

      

        .خط وريدي بيمار را كنترل مي كند  9

دستور انجام آنژيوگرافي توسط پزشك را در پرونده بيمار كنتـرل         10
  .مي كند

      

11  

: پرونــده بيمــار، عكــس، نــوار قلبــي، اكــو و آزمايــشات كــه شــامل
تولوژي، بيوشيمي، قنـد خـون، آزمـايش ادرار، ليپيـد پروفايـل،             هما

 قبلـي را  CD و گـروه خـون و    HIV/ HBSتست هـاي انعقـادي،   
  .كنترل مي كند

      

        .كنترل مي كند بيمار عضو مصنوعي نداشته باشد  12
        .عاليم حياتي و گرفتن داروهاي پريمد را كنترل مي كند  13

وگرافي قرار مـي دهـد و سـرم درمـاني را            بيمار را روي تخت آنژي      14
  .شروع مي كند

      

 و پرپ آمـاده مـي كنـد،         ECGبيمار را براي برقراري مانيتورينگ        15
  .مجدداً پرونده و عكس بيمار را كنترل مي كند

      

ت، حـساسيت، بـه يـد يـا داروي          آزمايشا( وجود نكات غير طبيعي       16
  . را به پزشك گزارش مي كند) …خاص و

      

        .وسايل مورد نياز جهت انجام آنژيوگرافي را آماده مي كند  17
        .بيمار را پرپ مي كند  18

و گزارشات  در حين انجام آنژيوگرافي حضور موثر و فعال داشته            19
  .مي دهدمورد نياز را به پزشك 

      

20  
واكنش وازووگال، آريتمي،   ( اقدامات مورد نياز در مواقع اورژانس       

درد احتمالي، تهوع و استفراغ، تنگي نفـس        + اده حاجب   به م حساسيت  
  .را انجام مي دهد)  …و 

      

 مرتب با بيمار ارتبـاط برقـرار مـي كنـد و حـال وي را پرسـيده و        21

ECGبيمار را كنترل مي كند .  
      

22  
مشخصات بيمار شـامل تـشخيص، شـماره پرونـده، كـد، اقـدامات              

ه بيمــه و گــزارش پزشــكي و پرســتاري، و لــوازم مــصرفي و برگــ
  .پرستاري را در پرونده بيمار درج مي كند

      

بعد از اتمام كـار چـست ليـدها و الكترودهـا را جـدا كـرده و بيمـار را بـه                         23
  .برانكارد انتقال مي دهد

      

بيمار را جهت كشيدن دسـيله شـرياني و كمپـرس توسـط پزشـك                 24
  .آماده مي كند
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25  
ده و طبق پروتكل بخش روي محـل  پانسمان ناحيه دسيله را چسبان   

كت كيسه شن قرار مي دهد و پانسمان فشاري اعمال مـي كنـد بـه                
  .گونه اي كه نبض انتهايي اندام قابل لمس باشد

      

به بيمار در مورد عدم حركت بعـد از كـت و احتمـال خـونريزي و                   26
  .ناشتا بودن تا دو ساعت ديگر توضيح مي دهد

      

27  
 به صورت گزارش در برگه مخـصوص در         كليه مشهودات خود را   

 و فيلم اجراء شده به پرستار       CDپرونده بيمار چارت مي كند و با        
  .ريكاوري تحويل مي دهد

      

ــل داده و      28 ــاوري تحوي ــاق ريك ــال در ات ــتار آنك ــه پرس ــار را ب بيم
  .گزارشات مورد نياز را به وي مي دهد

      

مار تمـاس گرفتـه و   به منشي بخش يادآوري مي كند كه با بخش بي     29
  .براي پذيرش بيمار در بخش خود اقدام كند

      

        .بيمار را طبق روتين بيمارستان به پرستار بخش تحويل مي دهد  30
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                        :                                      تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان
:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش

  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                           :                                  نام عامل انجام كار
   مراقبت پرستاري بعد از انجام آنژيوگرافي:نوع فعاليت

  : هدافا
 كنترل نبض هاي اندام تحتاني و عدم خونريزي از محل انسزيون، كنترل عاليم حياتي و داشتن سرم به                   -1

   جهت دفع ماده حاجبKVOصورت 
  رارت، حس و حركت اندام تحتاني كنترل رنگ، ح-2

   پرستار واجد شرايط:عامل انجام كار
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

با اطالع و هماهنگي بخش آنژيوگرافي  بيمار را با برانكار به همراه               1
  . و پرونده به بخش منتقل مي كندCDعكس و فيلم و 

      

اري ، نبض پا و محـل       در تحويل گرفتن از بخش آنژيوگرافي هوشي        2
  .انسزيون و پانسمان آن را از نظر خونريزي كنترل مي كند

      

        .وضعيت هموديناميك بيمار و حال عمومي  وي را گزارش مي كند  3
        .خط وريدي و سرم بيمار را كنترل مي كند  4

پرونده بيمار را از نظر چارت مراحل انجام پروسيجر در كت لب و               5
  .كنترل مي كنددستورات بعدي 

      

       .بيمار را با آرامش و ضمن برقراري ارتباط به بخش منتقل مي كند  6

بيمار را از برانكار با آرامي به همراه كمك بهيـار بـه تخـت آمـاده                   7
  .منتقل مي كند

      

ضمن ايجاد آرامش و آسايش بيمار بـه وي در جهـت بـي حركتـي                8
  .محل پانسمان توضيحات كافي مي دهد

      

 Ejection سرم تراپي را با توجـه بـه آزمايـشات، هموديناميـك،       9

Fractionتشخيص و دستور پزشك بيمار ادامه مي دهد ،.  
      

        .برگه كنترل بعد از آنژيوگرافي را در پرونده تكميل مي كند  10

 2 هـر نـيم سـاعت تـا          – دقيقه تـا يكـساعت       15عاليم حياتي را هر       11
  . ساعت  كنترل مي كند4 ساعت تا 1ساعت  و  هر 

      

        .كيسه شن و محل پانسمان را طبق زمان بندي فوق كنترل مي كند  12

نبض هاي محيطي ، حس و گرماي انتهايي محل انجام پروسيجر را           13
  .كنترل مي كند

      

        .در صورت نياز طبق دستور پزشك داروي مسكن مي دهد  14

يعي طي شود بيمـار بعـد از        چنان چه مراحل بعد از كت به طور طب          15
  .دو ساعت مي تواند مايعات بخورد

      



 قلب و عروق/ فصل نوزدهم

 
973 

16  
 ساعت اوليه بعد از آنژيوگرافي جهت دفع بهتر ماده حاجب           6-8در  

با توجـه بـه وضـعيت       (بيمار را به خوردن مايعات تشويق مي كند         
  ).بيمار

      

17  

در صورت بروز خونريزي ضمن داشتن دستكش محل خـونريزي          
ــرا ــان از قطــع خــونريزي  را تحــت فــشار ق ر داده و پــس از اطمين

ــع    پانــسمان فــشاري برقــرار مــي كنــد و پزشــك مربوطــه را مطل
  .سازد مي

      

        .روي پانسمان بعد از خونريزي حتماً كيسه شن قرار مي دهد  18
        .  ساعت يادآور مي شود24به بيمار لزوم بي حركتي در تخت را به مدت   19

ي در صـورت بـروز خـونريزي بـا دادن           ضمن بررسي عاليم حيات     20
  .پردازدمي مايعات ضمن توجه به وضعيت بيمار به جبران آن 

      

        .دفع ادرار بيمار را كنترل مي كند  21

در صورت عدم دفـع ادرار از تـدابير پرسـتاري اسـتفاده مـي كنـد             22
  ).استفاده متناوب از كيف آب گرم و آب سرد(

      

 به روش فوق طبق دستور پزشـك سـونداژ          در صورت عدم دفع ادرار      23
  .انجام مي دهد

      

 ساعت بيمار را طبق فراينـد مربـوط از اسـتراحت مطلـق بـه         24بعد از     24
  .حركت در مي آورد

      

در صورت وجود دسيله شرياني يا وريدي به دليل دريافت هپارين             25
  .در طي انجام پروسيجر بيمار را جهت خروج دسيله آماده مي كند

      

26  
در صورت درد در ناحيه شكم ضمن بررسي كامل اگـر همـراه بـا               

 نگـه   NPOافت فشار خون و اختالالت هموديناميكي باشـد ضـمن           
  .داشتن بيمار به پزشك مربوط اطالع مي دهد

      

27  PTTرا چهار ساعت بعد از پذيرش بيمار در بخش كنترل مي كند .        
        . دسيله را آماده مي كند، وسايل خروجPTTدر صورت نرمال بودن   28
        .به پزشك جهت خروج دسيله كمك مي كند  29

30  

در حين خروج دسيله به دليـل احـساس درد زيـاد احتمـال شـوك                
وازوواگال را در بيمار بررسي مي كند كه در اين صورت با تدابير             

 :زير به بيمار كمك مي كند

اليـم   كنتـرل ع   - انفوزيـون سـرم نمكـي      - ايجاد پوزيـشن شـوك     -
  مانيتورينگ بيمار-حياتي

  . تزريق آتروپين به دليل براديكاردي شديد-

      

        .يافته ها و مشاهدات خود را ثبت مي كند  31
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان
:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش

  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب    :                                                         نام عامل انجام كار
   آموزش به بيمار بعد از آنژيوگرافي:نوع فعاليت

  :هدف
  به حداقل رسانيدن مشكل بيمار و پيشگيري از عوارض  

  پرستار واجد شرايط: عامل انجام كار
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

1  

ورزش هـاي   به بيمار در مورد عـدم فعاليـت هـايي چـون دويـدن،               
 ساعت بعـد از انجـام آنژيـوگرافي         48تماسي و فعاليت هاي خشن      

توضـيح بـه بيمـار در       (بيمار مي تواند قدم بزنـد       . توضيح مي دهد    
  ). ساعت بعد از كت48مورد قدم زدن 

      

 ساعت آمـوزش    1به بيمار در مورد عدم استراحت مطلق بيشتر از            2
  .مي دهد

      

3  

دي در محل كشاله ران و از بين رفتن         به بيمار در مورد وجود كبو     
، امكـان تغييـر     ) بسته به مقدار كبودي   (  هفته يا بيشتر       1آن حدود   

رنگ و احساس يك توده سفت در محل كت كـه بـه تـدريج از بـين                  
  . خواهد رفت توضيح مي دهد

      

4  

ميزان و نـوع سـرم دريـافتي بعـد از آنژيـوگرافي بـه سـن بيمـار،                   
 ، وضـعيت هموديناميـك،   ) BUN ,CR, FBS(آزمايـشات بيمـار   

Ejection Fraction ميزان از دست دادن خون در حين و بعد از ، 
  . آنژيوگرافي بستگي دارد

      

5  

بــه بيمــار آمــوزش مــي دهــد در صــورت وجــود مــوارد زيــر بــا  
  :بيمارستان تماس بگيرد

   افزايش تحريك پذيري و ايجاد زخم در محل كشاله ران-
كشاله ران متورم شود و يا ادمـي كـه افـزايش             هنگامي كه ناحيه     -

  يافته و همراه با نبض باشد
   ايجاد رنگ آبي يا ارغواني در محل كشاله ران و اطراف آن-
   ايجاد كرختي و رنگ پريدگي در پاها-
   قرمزي، گرمي و يا داغي شديد در محل انجام آنژيوگرافي-
   ترشح همراه با چرك-

      

        .د را ثبت مي كنديافته ها و اقدامات خو  6

7  

به بيمار در مورد عـدم فعاليـت هـايي چـون دويـدن، ورزش هـاي                 
 ساعت بعـد از انجـام آنژيـوگرافي         48تماسي و فعاليت هاي خشن      

توضـيح بـه بيمـار در       (بيمار مي تواند قدم بزنـد       . توضيح مي دهد    
  ). ساعت بعد از كت48مورد قدم زدن 
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 :                                                             تاريخ:                                  رستاننام مركز آموزشي درماني يا بيما
         :                                                          شيفت:                                                                             نام بخش

  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                             نام عامل انجام كار
          با كويل يا آمپالتزرPDA, ASD, VSD بستن :نوع فعاليت

  :هدف
رساني بهتر اعضاء و تـنفس       شن و كمك به خون    رفع نارسايي مادرزادي قلب يا جداسازي خون تيره از رو         

  بهتر و رفع سيانوز انتهاها  
   :وسايل مورد نياز

 Delivery, در بزرگـساالن سـيم راهنمـاي آمپالتـزر،     -)  سـال  6 ,  5در اطفـال   (NIH و CC 2سـرنگ  
system ,  Device (Amplatzer) - پ پرپ،  عدد سوا3 عدد دستمال، 4شامل دو عدد گان، (   پك استريل

 سيني استريل شامل سـيني و پـنج         -)رسيور، گالي پات كوچك و گالي پات بزرگ، دو عدد روكش دستگاه             
جادكينز راست و   ( دسيله شرياني و كيت تشخيصي       -) قيچي ، سوزنگير، شان گير، دو عدد پنس       (عدد پنس   

 2500+  سـرم  CC 500(  سرم نرمال سـالين هپارينـه   - ماده حاجب بنا به دستور پزشك        -) چپ و پيگتيل  
  دو عـدد     - آنژيوكـت    -  رابـط فـشار دو عـدد        - 035/0سـيم راهنمـا       -  بتادين جهت پرپ كردن بيمار      -)هپارينواحد  

  سه راهي-  تيغ بيستوري-CC 10  دو عدد سرنگ - CC20سرنگ 
  پرستار واجد شرايط: عامل انجام كار

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

 بدو ورود بـه بخـش از پرسـتار مربوطـه تحويـل مـي                بيمار را در    1
  .گيرد

      

با بيمار ارتباط برقـرار كـرده و در مـورد اهـداف و نحـوه اجـراي                  2
  .روش به وي اطالعات كافي مي دهد

      

جهت كاهش اضطراب به صحبت هاي بيمار گـوش مـي دهـد و بـه                  3
  .سواالت وي پاسخ مي دهد

      

تــا دو ســاعت جهــت انجــام بــه بيمــار مــي گويــد كــه حــدود يــك    4
  .آنژيوگرافي در بخش آنژيو خواهد ماند

      

        . خط وريدي بيمار را كنترل مي كند  5

دستور انجام پروسيجر توسط پزشك را در پرونده بيمـار كنتـرل              6
  .مي كند

      

7  

: پرونده بيمـار، عكـس، نـوار قلبـي، اكـو، و آزمايـشات كـه شـامل                  
مي، قنـد خـون ، آزمـايش ادرار،       هموگلوبين ، همـاتولوژي ، بيوشـي      
 و گروه خـون   HBSAg/ HIVليپيد پروفايل، تست هاي انعقادي، 

  .است را كنترل مي كند

      

        .كنترل مي كند بيمار عضو مصنوعي نداشته باشد  8
        .عاليم حياتي و داروهاي پريمد را كنترل مي كند  9
       درمـاني را    بيمار را روي تخت آنژيوگرافي قرار مـي دهـد و سـرم  10
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  .شروع مي كند

 و پرپ آماده مي كند، مجدداً پرونـده         ECGبيمار را براي برقراري       11
  .و عكس بيمار را كنترل مي كند

      

آزمايشات، حساسيت به يـد يـا    (در صورت وجود نكات غيرطبيعي        12
  .را به پزشك گزارش مي كند ) …داروي خاص، ماده حاجب و 

      

        .جهت انجام پروسيجر را آماده مي كندوسايل مورد نياز   13
        ).ناحيه مورد نظر، كشاله ران ( بيمار را پرپ مي كند   14

 حين انجام آنژيـوگرافي در اتـاق حـضور مـوثر  داشـته باشـيد و                   15
  . موارد مورد نياز را گزارش مي كند

      

16  
 واكنش وازوواگال، آريتمي،  (اقدامات مورد نياز در مواقع اورژانس       

بـه عمـل مـي     ...) حساسيت به يد، تهوع و استفراغ و تنگـي نفـس و             
  .آورد

      

مرتب با بيمـار ارتبـاط برقـرار مـي كنـد و حـال وي را پرسـيده و             17
ECGبيمار را كنترل مي كند .  

      

18  
مشخصات بيمار شـامل تـشخيص، شـماره پرونـده، كـد، اقـدامات              

و گـزارش   پزشكي و پرسـتاري، و لـوازم مـصرفي، و برگـه بيمـه               
  .پرستاري را ثبت مي كند

      

19  
 را هپارينه كرده و فشار اكسيژن هـر قـسمت را CC2سرنگ هاي   

كنترل .  خوانده مي شود كنترل مي كند      ABGكه به وسيله دستگاه     
  .فشار خون هر قسمت را توسط مانيتورينگ انجام مي دهد

      

دادن پريمد آماده كردن وسايل و  ( بيمار را جهت انجام اكوي مري         20
  .آماده مي كند) و توضيح به بيمار 

      

 كفلين در اطفال و در      mg/kg 50در حين گذاردن كويل يا آمپالتزر         21
  .بزرگسال طبق دستور پزشك تزريق مي كند

      

بعد از اتمام كار چست ليدها و رابط ها را جدا كرده و بيمار را بـه                   22
  .برانكار انتقال مي دهد

      

 جهت كشيدن دسـيله شـرياني و كمپـرس توسـط پزشـك              بيمار را   23
  .آماده مي كند

      

پانسمان ناحيه دسيله را چسبانده و روي محل كت كيسه شن قرار              24
  .مي دهد

      

به بيمار در مورد عدم حركت بعـد از كـت و احتمـال خـونريزي و                   25
  .ناشتا بودن تا دو ساعت ديگر توضيح مي دهد

      

اتاق ريكاوري تحويل داده و گزارشات مورد نياز   بيمار را به آنكال       26
  .را مي دهد

      

 مراقبـت  كنـد زيـرا بـه    مـي  منتقـل  CCU بـا تخـت مـانيتوردار بـه         را بيمار  27
  .نياز داردبيشتري 
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                            :                                  تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                               :                              نام عامل انجام كار

   استرس اكوكارديوگرافي:نوع فعاليت
  : اهداف

   آشنايي و آگاهي بيمار با نحوه انجام پروسيجر و كاستن از اضطراب و نگراني وي-1
در نتيجه انجام موفـق      كنترل مداوم بيمار و پيشگيري از بروز عوارض احتمالي حين انجام پروسيجر و               -2

  استرس اكو
  كنترل بيمار از نظر عوارض احتمالي و حصول اطمينان از وضعيت ثابت هموديناميك پس از تست -3

   :وسايل مورد نياز
  پرستار واجد شرايط: عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار رديف

  : پذيرش بيمار در واحد سرپايي استرس اكو-الف 

ر مورد نحـوه انجـام پروسـيجر بـراي بيمـار و همراهـان وي و                  د  1
  . گرفتن رضايت نامه توضيح مي دهد

      

سـوال  ... هايي از قبيل ديابت و فـشار خـون و            در مورد سابقه بيماري     2
  .مي كند

      

3  

از دو روز قبل از انجام تست بـه بيمـار توصـيه مـي كنـد بعـضي                    
اين داروها شامل   (  كند   را قطع ) طبق دستور پزشك  (داروهاي قلبي   

مـي  ...) بتابالكرها، بلوك كننده هاي  كانال كلسيمي و نيتـرات هـا و            
  .باشند

      

        . با بيمار ارتباط مناسب برقرار مي كند  4

اطمينان پيدا مي كند بيمار ناشتا بوده و با انجام كار آشنايي يافتـه                5
  .است

      

        .ه شده باشدسينه تراشيدكند كه در آقايان  مراقبت مي  6
        .راه وريدي جهت بيمار برقرار مي كند  7

8  
 گانه ، تهيه پرينت، كنتـرل      12مانيتورينگ بيمار شامل تعبيه ليدهاي      

 از نظر وجود آريتمي احتمـالي را برقـرار   ECGفشار خون، كنترل  
  .مي كند

      

به بيمار در تخت جهت انجام صحيح روش، پوزيـشن مناسـب مـي               9
  .دهد

      

  : مراقبت هاي پرستاري حين استرس اكو:ب

چنانچه پروسيجر به روش ورزش انجام شود، قبل از شـروع             10
آن در مورد نحوه اسـتفاده از تردميـل بـراي بيمـار توضـيح               
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  .كامل مي دهد

11  
 دقيقــه فــشار خــون بيمــار 3حــين ورزش روي تردميــل، هــر 

  بيمار هرگونـه تغييـرات در      ECGكنترل شده و ضمن كنترل      
  .درسان ميآن را به اطالع پزشك مربوط 

      

در زمان مقرر طبق دستور پزشك ، تردميـل متوقـف شـده و                12
  .بيمار را با پوزيشن مناسب به تخت منتقل مي كند

      

13  
چنانچه پروسيجر به روش دوبوتـامين انجـام شـود، پـس از             
آماده نمودن سرم دوبوتامين، دوز تجويزي را طبـق دسـتور           

  .مار مي دهدپزشك به بي

      

14  

 دقيقـه فـشار خـون بيمـار را كنتـرل مـي كنـد و ضـمن                   3هر  
 را به اطالع پزشـك      ECGمانيتورينگ مداوم هرگونه تغييرات     

همچنين از بيمار در مورد احساس درد يا ناراحتي         . رساند  مي
  .در قفسه سينه يا ساير عاليم سوال مي كند

      

15  
ــسه ســينه   ــه درد قف ــروز هرگون ــا حمــالت در صــورت ب و ي

احتمــالي قلبــي، پرســتار بايــد آمــادگي كامــل اداره وضــعيت  
  .اضطراري را داشته باشد

      

  :مراقبت هاي پرستاري بعد از اكو استرس: ج

 دقيقه پس از پايان تـست       30عاليم حياتي و هموديناميك را تا         16
  .و قبل از خروج از واحد اكو كنترل مي كند

      

        .د را ثبت مي كنديافته ها و مشاهدات خو  17
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                     شيفت:                                                                           نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                             نام عامل انجام كار

  در بخش الكتروفيزيولوژي آموزش هاي قبل از هولترمانيتورينگ :نوع فعاليت
   :هدف

   يا آريتمي ها و بلوك هاي قبلي ECG ،PBيافتن تغييرات 
  :وسايل مورد نياز

   تهيه باتري توسط بيمار و چست ليد–در خواست پزشك 
   پرستار واجد شرايط:عامل انجام كار

   
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار  رديف

توجه به درخواست پزشك،    پس از مراجعه بيمار به اين بخش، با           1
  .نوع دستگاه را براي او مشخص مي كند

      

        .دهد را ميبه بيمار در مورد تهيه نوع باتري اطالعات مورد نياز   2

در مورد شيو قفسه سينه در آقايان و استحمام بيمـاران در روز               3
  .دهد  مي رامراجعه، آموزش مورد نياز

      

        . خود را بياوردECG آخرين عهبه بيمار مي گويد در روز مراج  4
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                       شيفت:                                                                         نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                             نام عامل انجام كار

   انجام هولتر مانيتورينگ :نوع فعاليت
  :هدف 

   توسط بيمار… در زمان احساس تپش، سرگيجه، درد قفسه سينه و BP و ECGافتن تغييرات ي
  :وسايل مورد نياز

   كامپيوتر با نرم افزار مخصوص هولتر – ريكوردر با يا بدون كاف فشار خون – پنبه الكل – چست ليد 
  پرستار واجد شرايط: عامل انجام كار

  
 اتمالحظ  خير  بلي  مراحل انجام كار  رديف

با بيمار و همراه او ارتباط برقرار مي كند و هـدف از ايـن كـار و                    1
  .روش عملكرد را به بيمار توضيح مي دهد

      

        .محيطي امن را براي نصب دستگاه به بيمار ايجاد مي كند  2
        .قفسه سينه بيمار را با پنبه الكل كامالً پاك مي كند  3
        .اندچست ليدها را در محل مناسب مي چسب  4
        .دستگاه هولتر را توسط رابط به بيمار وصل مي كند  5
6  ECG ليد واضح از بيمار دارد2 بيمار را چك مي كند و حداقل  .        

جهت جلوگيري از جدا شدن چست ليدها، روي آن ها را با چسب               7
  .به بدن بيمار مي چسباند

      

        .لباس راحت به بيمار مي پوشاند  8

9  
ي مورد نياز را در مـورد فعاليـت بيمـار در طـول هـولتر                آموزش ها 

مانيتورينگ و فشار دادن دكمـه ي مخـصوص جهـت ثبـت احـساس               
  .ناراحتي بيمار و يادداشت آن ها در فرم مخصوص به بيمار مي دهد

      

10  

 يا بـه تنهـايي انجـام شـود          ECGاگر هولتر فشار خون عالوه بر       
(  بـه او مـي دهـد         BP آموزش مورد نياز را در مورد ثبـت دقيـق         

صاف نگه داشتن دست بيمار از ناحيه آرنج در هنگـام پـر شـدن               
  ).كاف فشار خون 

      

   بيمار بعد از انجام هولتر مانيتورينگECG آناليز بررسي
        .بعد از مراجعه بيمار دستگاه را از بيمار باز مي كند  11

ا بـه    را از دسـتگاه خـارج كـرده اطالعـات آن ر            ECGكارت ثبت     12
  .كامپيوتر مي دهد
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13  ECG 24             ساعته يا بيشتر را آناليز مي كند و اشـتباهات خوانـده 
  .شده توسط دستگاه را جداسازي مي كند

      

        .زمان احساس ناراحتي بيمار را با آن لحظه مقايسه مي كند  14
        .از نوار هاي متعدد با يا بدون آريتمي، پرينت مي گيرد  15

ايي را تايپ مي كند و همراه با نوار ها جهـت تأييـد بـه                گزارش نه   16
  .پزشك الكتروفيزيولوژيست ارائه مي دهد

      

        .پس از تأييد، جواب را به بيمار تحويل مي دهد  17
  
  
  
  
  
 



چك ليست استانداردهاي خدمات پرستاري

 
982

                                :                              تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان
:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش

  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب                                   :                          نام عامل انجام كار
   انجام آناليز پيس ميكرهاي دايم در بخش الكتروفيزيولوژي :نوع فعاليت

  :هدف
  بررسي عملكرد پيس ميكرهاي دايم

  :وسايل مورد نياز
   دستگاه پروگرامر–چست ليد 

   پرستار واجد شرايط:عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  احل انجام كارمر  رديف
        .بيمار را از بخش يا به صورت سر پايي پذيرش مي كند  1

با بيمار ارتباط برقرار مي كند و هدف از اين كار و روش عملكرد                2
  .را براي او توضيح مي دهد

      

        .بيمار را روي تخت مي خواباند  3
        .چست ليدها را در محل مناسب مي چسباند  4

در صورتي كه تعبيه پيس ميكر اخيراً انجـام شـده باشـد، ناحيـه                 5
  .انفوزيون را از نظر عفونت يا هماتوم بررسي مي كند

      

بيمار را به پروگرامر متناسب با ژنراتور وصل مـي كنـد و آن را                 6
  .روشن مي كند

      

        . آناليز در دستگاه را روي محل تعبيه پيس ميكر قرار مي دهد  7

 Impedance . pacing threshold . sensing  هـايي مثـل  تـست    8
threshold و طول عمر ژنراتور را اندازه گيري مي كند . 

      

        .نتايج به دست آمده را در فرم مخصوص وارد مي كند  9
        .نتيجه را به پزشك الكتروفيزيولوژيست اطالع مي دهد  10

ارد ذكر شده در بنـد      در صورت نياز تغييرات مورد نياز را در مو          11
  . ايجاد مي كند8

      

        .بيمار را از دستگاه جدا مي كند  12

نوبت مراجعه بعـدي يـك ماهـه      در صورت نزديك بودن به پايان عمر باتري  13
  .به بيمار مي دهد

      

 به اورژانـس     بيمار را جهت بستري    ،در صورت پايان عمر باتري      14
  .دهد ارجاع مي

      

 بــودن آســتانه و يــا ايمپــدانس نتيجــه را جهــت در صــورت بــاال  15
  .بررسي بيشتر به پزشك گزارش مي كند

      

در صورت تأييد جابه جايي ليد يا شكـستگي ليـد توسـط پزشـك           16
  .بيمار را جهت بستري به بخش اورژانس ارجاع مي دهد
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 :                                                             اريخت:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                             نجام كارنام عامل ا

  )الكتروفيزيولوژي  ( EP در بخش Signal average ECG انجام :نوع فعاليت
   :هدف

  تعيين ريسك بيماران از نظر حوادث آريتميك در آينده
   :وسايل مورد نياز

  مجهز به ثبت سيگنال اوريج ECGدستگاه 
   پرستار واجد شرايط:عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار  رديف

با بيمار ارتباط برقرار مي كند و هدف از اين كار و روش عملكرد                1
  .را به بيمار توضيح مي دهد

      

شرايط سكوت و آرامش و محيط امن را براي بيمـار فـراهم مـي                 2
  .كند

      

       . را در محل هاي مناسب نصب مي كندECG ليدهاي  3
        .دستگاه را روشن مي كند  4
        . سيگنال اوريج مي گيردECGاز بيمار   5
        .نتيجه را در فرم مخصوص وارد مي كند و به پزشك گزارش مي كند  6

سيگنال اوريج را به او  ليدها را از بيمار جدا كرده و نتيجه كتبي تفسير             7
  .دمي ده

      

با بيمار ارتباط برقرار مي كند و هدف از اين كار و روش عملكرد                8
  .را به بيمار توضيح مي دهد

      

  
  
  
  



چك ليست استانداردهاي خدمات پرستاري

 
984

 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                                                                                          شيفت:      نام بخش
  : نظام پرستاري ارزشيابامضاء و مهر:                                                             نام عامل انجام كار

  )ترانس ازوفاژيال اكوكارديوگرافي(اكوي مري كمك در  :نوع فعاليت
  : هدف

اكوي مري يك روش تشخيصي غيرتهاجمي در بيماري هاي قلبي است كـه طـي آن بـا وارد كـردن پـروپ                       
رسـتار در   پ. ويژه اي به داخل مري بيمار، تصاوير اكوكارديوگرافي دقيق تري از قلب وي تهيـه مـي شـود                  

اين روش در يك بخش سرپايي انجام مي شود و بيمـار در آن              . انجام موفق اين پروسيجر نقش مهمي دارد      
  .بستري نمي گردد
  پرستار واجد شرايط :عامل انجام كار

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار  رديف

با بيمار ارتباط برقـرار مـي كنـد و او را جهـت انجـام پروسـيجر                    1
  .ندآماده مي ك

      

2  

پذيرش بيمار در واحد سرپايي اكومري شامل توضيح روش كار          
و هدف از انجام آن براي بيمار و همراه او، گرفتن رضايت نامه و 
بررسي آمادگي باليني وي از نظر ناشتا بودن، كنترل آزمايـشات           

را انجــام ... انعقــادي خــون وســابقه حــساسيت هــاي دارويــي و 
  .دهد مي

      

        . از اضطراب بيمار با وي صحبت مي كندجهت كاستن   3
        .راه وريدي براي بيمار برقرار مي كند  4

5  
بيمار را از نظر داشتن دندان مصنوعي و پروتز متحرك در دهان            
بررسي مي كند و جهت خارج كردن آن راهنمـايي مـورد نيـاز را               

  .ارائه مي دهد

      

6  
يمـار را از نظـر    را مي چسباند و بECGالكترود و چست ليدهاي    

ريــتم و ريــت قلبــي و همچنــين اســتفاده از پــالس اكــسي متــري  
  .مانيتورينگ مي كند

      

7  
در ناحيـه   )  پـاف  3 الـي    2(اسپري ليدوكائين طبق دستور پزشـك       

حلق بيمار و همچنـين ژل ليـدوكائين جهـت بـي حـسي و لغزنـده                 
تجـويز مـي    ) به منظور تسهيل در لوله گذاري     (كردن گلوي بيمار    

  .كند

      

به بيمار جهت گرفتن پوزيشن مناسب در تخت قبل از لوله گذاري              8
  .كمك مي كند

      

طبق دستور پزشـك بـا توجـه بـه          ) ميدازوالم(داروي خواب آور      9
  .سن و همچنين ميزان اشباع اكسيژن بيمار تزريق مي كند

      

در مورد روش كار براي بيمار جهـت كاسـتن از اضـطراب وي و           10
  .تر طي پروسيجر توضيح مختصري مي دهدهمكاري بيش
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به طور مجدد حلق بيمار را از نظر بي حسي موضـع كنتـرل مـي                  11
  .كند

      

جهت جلوگيري از گاز گرفتگي پروپ اكوي مري محاظ دنـدان در       12
  .دهان بيمار قرار مي دهد

      

پروپ را از نظر خرابي يا پارگي احتمالي كنترل مي كند و پـروب                13
  . را به طور صحيح حمل مي كنداكومري

      

14  

  :مراقبت هاي پرستاري حين انجام اكومري
 با كمك به پزشك براي انجام دقيق پروسيجر، صدمات احتمالي           -

  .را به حداقل برسانيد
  . سطح هوشياري، تنفس و نبض بيمار را كنترل مي كند-
 وضعيت وي را حين پروسـيجر       برقرار كرده و   با بيمار ارتباط     -
  .ترل مي كندكن
 وضعيت قرارگيري پروب در دهان بيمار و محافظ دندان هـا را             -

  .جهت جلوگيري از گاز گرفتگي احتمالي پروب كنترل مي كند

      

15  
به محض پايان پروسيجر و خروج پروب از دهان بيمـار، آنـرا از              

 و  پزشك تحويل گرفته و با دقت به اتاق مخصوص جهت شـست           
  .كندشو و ضدعفوني منتقل مي 

      

16  

  :مراقبت هاي پرستاري بعد از انجام اكومري
 پس از پايان روش و كسب نتيجه مطلـوب در بيمـار آرامـش و                -

  .رضايت ايجاد مي كند
 ترشحات دهاني بيمار را از نظر خونريزي احتمالي كنتـرل مـي             -

  .كند
بـه  ( جهت پاكسازي صورت و دهان و خروج مناسـب از تخـت              -

  .به او كمك مي كند) دگي بيماردليل گيجي و خواب آلو
 ساعت بعـد    2 به منظور خودداري از خوردن هر ماده غذايي تا           -

از پروسيجر به دليل بي حسي گلو و همچنين اجتناب از راننـدگي             
يا استفاده از وسايل برنده به دليل احتمال خواب آلودگي به بيمار     

  .يادآوري مي كند و آموزش مي دهد
 دقيقه پس از پايان پروسيجر كنترل       30ا تا    عاليم حياتي بيمار ر    -

  .مي كند

      

        .يافته ها و مشاهدات خود را ثبت مي كند  17
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   )CPB ) Cardio pulmonary bypass برقراري :نوع فعاليت
  :اهداف

هاي حياتي مانند مغز و كليه از طريق برقـراري پرفيـوژن             به خصوص بافت  ,  برقراري پرفيوژن بافت ها    -1
  افتيب
  محافظت ميوكارد از طريق تزريق كارديوپلژيا-2

  براي جراح جهت انجام عمل جراحي ,  برقراري محيط عاري از خون -3
   :وسايل مورد نياز

  CPBتجهيزات مخصوص 
   :عامل انجام كار

  
  مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار  رديف

         :CPBمراحل انجام كار قبل از شروع  -

كد و شماره   , ه شامل مشخصات فردي نام و نام خانوادگي         اطالعات اولي   1
  .قد و وزن و سن بيمار را ثبت مي كند, پرونده 

      

2  
, سـرولوژي   , بيوشـيمي   , تست هاي آزمايـشگاهي  شـامل همـاتولوژي          

ايمنولوژي و آزمايش كامل ادرار و گروه خون بيمـار را مطالعـه و برگـه      
  .د را بر اساس آن كامل مي كنCPBمخصوص 

      

3  

مـشاوره جراحـي، مطالعـه و مـوارد ضـروري           , اكـو   , برگه آنژيوگرافي   
 , Ejetion Fractionميـزان  , نوع عمل جراحي , شامل تشخيص بيماري 

گرفتگـي عـروق    ,فـشار خـون بـاال       , ديابـت   ( سابقه بيماري هاي خـاص      
و انواع حساسيت ها را ثبت ) بيماري هاي خوني. نارسايي كليه , كاروتيد  

 . كندمي

   

        .بر اساس قد و وزن بيمار سطح بدن بيمار را محاسبه و ثبت مي كند  4

5  
, بر اساس ميزان سطح بدن بيمار و نوع عمل جراحـي نـوع اكـسيژناتور                

كارديوپلژي و كانول ونـت را انتخـاب مـي       , وريدي  , كانول هاي شرياني    
  . كند

      

رد صحيح تمامي قـسمت   را به برق متصل نموده و از عملك   CPBدستگاه    6
  .هاي آن اطمينان حاصل مي كند

      

دســتگاه هيتركــولر را بــه بــرق متــصل نمــوده و از عملكــرد صــحيح آن   7
  .اطمينان حاصل مي كند

      

اكسيژناتور را پس از اطمينان از سالم بودن بدنـه روي پايـه مخـصوص                 8
  .ندقرار مي دهد و لوله هاي مربوطه را در شرايط استريل متصل مي ك

      

در صورت استفاده از فيلترهاي شرياني آنها را در مـسير لولـه شـرياني                 9
  .قرار مي دهد
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لولــه هــاي مخــصوص ناحيــه اســتريل جراحــي  و كــانول هــا را پــس از   10
  .مشورت  با جراح بيمار به پرستار اسكراب تحويل مي دهد

      

 آب در  هيتركولر را بـه اكـسيژناتور وصـل نمـوده و از صـحت چـرخش                 11
  .اكسيژناتور اطمينان حاصل مي كند

      

لوله اكسيژن مركزي را بـه اكـسيژناتور متـصل نمـوده و از عـدم نـشت                    12
  .اطمينان حاصل مي كند, اكسيژن در مسير

      

        . بيمار با محلول هپارينه پرايم مي كندHCTاكسيژناتور را متناسب با   13

مايع پرايم با جراح و متخصص در صورت نياز به اضافه نمودن خون به        14
  .بيهوشي مشورت مي كند

      

مشخصات كامل بيمار شامل نام     , در صورت نياز به ترانسفوزيون خون         15
  .و گروه خوني بيمار را با كيسه خون تطبيق مي دهد

      

سيستم هاي ايمني دستگاه پمپ شامل ردياب حبـاب هـوا، رديـاب سـطح                 16
  . كندمايع و سنسور فشار را فعال مي

      

        .پروب هاي حرارتي را نصب مي كند  17

18  
هدهاي دستگاه را كاليبره نموده جريان گردش خون داخلـي اكـسيژناتور       
را برقرار كرده و دماي پرايم را توسط هيتركـولر بـه دمـاي متناسـب بـا        

  .درجه حرارت بدن مي رساند

      

        . را همسان مي كندCPBجهت چرخش كليه هدهاي دستگاه   19

لوله هاي شرياني، وريدي، كارديوپلژي، ونت و ساكشن را از ناحيه عمـل     20
  .جراحي تحويل گرفته و به اكسيژناتور متصل مي كند

      

آورد و كليـه     مـي محلول پرايم را در لوله ها و اكسيژناتور به گـردش در               21
  .مسيرها را كنترل مي كند

      

 پس از اتصال به اكـسيژناتور آن        در صورت نياز به استفاده از هموفيلتر        22
  .را پرايم مي كند

      

محلول كارديوپلژي  را طبـق نظـر جـراح بـه صـورت كريـستالوئيد و يـا              23
  .همراه با خون آماده مي كند

      

24  

كل فرآيندهاي موجود بر اساس چـك ليـست         به  قبل از شروع مرحله بعد      
  :كند  ميدقتزير 
نظر نـشتي، وجـود حبـاب هـوا، محكـم           اكسيژناتور و لوله ها را از       : الف  

  .بودن اتصاالت كنترل مي كند
  .از با ز بودن اكسيژن اطمينان حاصل مي كند: ب 
  .از هپارينه بودن پرايم اطمينان حاصل مي كند: ج 
  . از فعال بودن سيستم هاي ايمني اطمينان حاصل مي كند: د 
  .ي كنداز عملكرد صحيح برق اضطراري دستگاه اطمينان حاصل م: ه 
  .دستگيره گرداننده هد پمپ را در دسترس خود قرار مي دهد: و 
  .را در دسترس خود قرار مي دهد) چراغ قوه ( مولد نور اضطراري : ي 
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        CPB مراحل انجام كار در شروع و حين -

از تزريق هپارين به بيمار توسط متخصص بيهوشي اطمينان حاصل مـي              1
  .كند

      

اطمينــان  ) 480بيــشتر از   ( ACTلــه كانوالســيون از بــاال بــودن جهــت شــروع  مرح  2
  .حاصل مي كند

      

3  
پس از انجام كانوالسيون  با هماهنگي جراح چـرخش پـرايم در لولـه هـا                 
متوقف و مسيرهاي شرياني و وريدي را كلمپ نموده و كليـه مـسيرهاي              

  .داخلي اكسيژناتور را مسدود مي كند

      

رياني به كانول آئورت از عـدم وجـود حبـاب هـاي             پس از اتصال لوله ش      4
  . را كنترل مي كندswimmingهوايي اطمينان حاصل نموده و فشار 

      

پس از اتصال لوله وريدي به كانول هاي وريدي و اطمينان از بـاز بـودن                  5
  . را برقرار مي كندCPBاكسيژن با دستور جراح 

      

6  
م جراحـي و بيهوشـي اعـالم         را جهت اطالع تي    CPBبا صداي بلند شروع     

 بيمـار را بـه اطـالع        flowمي كند و جهت قطع ونتيالسيون، كامـل شـدن           
  .بيهوشي مي رساند

      

        .سرد نمودن بيمار را با نظر جراح شروع مي كند  7

جهـت  , پس از رسيدن درجه حرارت بيمار به دماي مطلوب از نظر جـراح              8
   .فلوي بيمار را كاهش مي دهد, كالمپ آئورت

      

9  
پس از كالمپ آئورت محلول كارديوپلژي را با سرعت و غلظت مناسب به      
ميزان مورد نياز بر اساس وزن بيمار تزريق مي كند تا فعاليت الكتريكـي              

  . متوقف شود"قلب كامال

      

بعد از تزريق كامل كارديوپلژيا نمونه خون شرياني را جهت تـست هـاي                10
  .ارسال مي كند)  (Hct– Hb -Na – K – ABG(آزمايشگاهي 

      

ميانگين فشار خون بيمار را متناسب با درجه حرارت بيمار در طول عمل               11
  . حفظ مي كندmmHg  60-90جراحي بين 

      

12  

رونـد جراحـي و درجـه       , بر اساس نتايج تست هاي آزمايـشگاهي بيمـار          
حرارت بيمار، ميزان فلو  اكـسيژن و فلـو بيمـار را تـصحيح نمـوده و در             
مورد  ترانسفوزيون  خون و استفاده از داروهاي مورد نياز با متخصص 

  .بيهوشي و جراحي هماهنگي مي كند

      

 توجـه  cc/kg.h 0.5در طول عمل جراحي به ميزان برون ده ادرار به ميـزان    13
  .مي كند

      

 كنتــرل نمــوده و در صــورت CPBگازهــاي خــون شــرياني را در طــول   14
  .گي تيم بيهوشي اصالح مي كندوجود اختالل با هماهن

      

ديـورز و مـشكالت كليـوي بيمـار از          , با توجه به وضـعيت هماتوكريـت          15
  .هموفيلتر استفاده مي كند

      

        . استفاده مي كندHot shutجهت محافظت ميوكارد طبق نظر جراح از   16
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با نزديك شدن به زمان باز كردن كالمپ آئورت با هماهنگي جـراح گـرم                 17
  .ردن بيمار را به آهستگي شروع مي كندك

      

18  
در زمان برداشتن كالمپ آئورت براي كاهش عوارض، فلـو را كـاهش داده و               

 دقيقه پائين نگه داشته و سپس به تدريج به حد نرمال مـي              1-2با نظر جراح        
  .رساند

      

        .وضعيت قلب را از جهت برگشت ريتم و بروز آريتمي زير نظر دارد  19
        CPBمراحل انجام كار هنگام پايان و پس از  -

1  
, درجـه حـرارت    ,  ABG بـه  CPBجهـت جداسـازي بيمـار از دسـتگاه     

ميـزان فـشار وريـد مركـزي و ميـزان           , فعاليت هاي الكتريكي نرمال قلب      
  .فشار خون دقت مي كند

      

متخـصص بيهوشـي را    CPB قبل از جداسازي كامـل بيمـار از دسـتگاه      2
  .سيون بيمار آگاه مي كندجهت ونتيال

      

با نظر جراح  و هماهنگي با تيم بيهوشي جهت جداسازي بيمار از دستگاه                3
CPBبه تدريج قلب را پر مي كند .  

      

  جـدا    CPBدر صورت مطلوب بودن شرايط با دستور جراح بيمار را از دستگاه                 4
  .مي كند

      

م بـا نظـر جـراح بـه         در صورت افت فشار خون شرياني و يا كمبود حجـ            5
  .آهستگي به بيمار حجم مي دهد

      

 از گـرم  CPBجهت حفظ دماي بدن بيمار در حـد مطلـوب پـس از پايـان               6
  ).پتو( كننده هاي مناسب استفاده  مي كند 

      

        .قبل از شروع پروتامين  ساكشن هاي پمپ را خاموش مي كند  7

 به طور دقيـق ثبـت مـي          را CPBكليه اطالعات بيمار پس از جداسازي از          8
  .كند

      

        . آمادگي كامل داردCPB  جهت شروع مجدد CPBدر طول مدت پايان   9

براي استفاده احتمالي  از تجهيـزات كمكـي ماننـد وسـايل كمـك بطنـي و                    10
  .بالون پمپ داخل آئورتي  آمادگي كامل دارد

      

بيمـار را همراهـي     , ي در صورت داشتن تجهيزات كمك     ICUهنگام انتقال بيمار به       11
  .مي كند

      

بيمار را ارزيـابي     , ICUجهت بررسي وضعيت بيمار پس از عمل جراحي در            12
  .مي كند
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 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

                                                          :         شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                             نام عامل انجام كار

  كنترل بي اختياري ادرار در سالمندان: نوع فعاليت
  : اهداف

   آموزي كنترل ادرارباز -1
  يادگيري كنترل رفتار-2

  حفظ استقالل-3

  : وسايل مورد نياز
  ظرف جمـع آوري  -  لگن -  پد    -  كرم مرطوب كننده      -  لوبريكنت    -  دستكش    -برگه ثبت بازآموزي ادرار   

  . در صورت نياز كاتتر ادراري-  درخواست فرم آزمايشگاه -  برچسب نام بيمار -نمونه 
   پرستار، بهيار: كارعامل انجام

  
 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار  رديف

از بيمار سوال مي كند كـه چـه زمـاني متوجـه نـشت ادرار شـده                    1
  .است

      

از بيمار سوال مي كند شروع بـي اختيـاري ناگهـاني يـا تـدريجي                  2
  .بوده است

      

3  

  :الگوي بي اختياري ادرار را از سالمند سوال مي كند
  عموالً بي اختياري در طي روز يا شب اتفاق مي افتد؟ آيا م-الف 

  آيا بي اختياري بالفاصله پس از تخليه مثانه رخ مي دهد؟-ب 

  آيا براي تخليه ادرار اضطرار دارد؟-پ

 بر    چه ميزان مي تواند ادرار خود را كنترل كند، آيا كنترل متوسطي            -ت  
 ادرار دارد؟

  مل رخ مي دهد؟ آيا بي اختياري ادرار به طور كا-ث 
 در صورتي كه گاهي اوقـات كنتـرل بـر ادرار كـردن وجـود                - ج  

  گيرد؟  صورت مي دارد چه موقع و چگونه

      

4  
  :وجود ديگر مشكالت همراه با آن را سوال مي كند

 ترديــد در ادرار كــردن، تكــرر ادرار ، اضــطرار در ادرار، شــب -
  ادراري، كاهش قدرت ادرار كردن و قطع جريان ادرار

      

ــ   5 ــورد درم ــالمند در م ــرل   از س ــراي كنت ــاكنون ب ــه ت ــايي ك ان ه
  .اختياري انجام داده است سوال مي كند بي
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       .در مورد مصرف داروهاي بدون نسخه از سالمند جويا مي شود  6

7  

  :محيط زندگي سالمند را بررسي مي كند
   آيا دسترسي به توالت آسان است؟-الف
  سالمند به توالت برسد؟ چه مدت طول مي كشد تا-ب 

 پس از ورود به توالت چقدر سريع مي تواند لبـاس هـايش را               -پ
  درآورد؟

      

        .وضعيت رواني و عملكرد شناختي سالمند را بررسي مي كند  8
        .ميزان دريافت مايعات روزانه را مشخص مي كند  9

ثير تاريخچه دارويي و غذايي كه مي تواند بر جذب و دفع بيمار تأ              10
  .بگذارد را جويا مي شود

      

11  

تاريخچــه پزشــكي بيمــار از جملــه تعــداد و روش زايمــان هــا و  
، سابقه بـروز عفونـت سيـستم ادراري،         )در بانوان (هيستركتومي  

وجود بيمـاري پروسـتات، ديابـت، صـدمه يـا ضـربه بـه سـتون                 
ها، سكته، سابقه جراحي مثانه، پروستات يـا جراحـي لگنـي،             مهره

دراتاســيون، احتبــاس يي نظيــر دليريــوم، دههــاي ريوجــود بيمــا
ادراري، محدوديت حركتي، يبوست، عفونت، التهاب و پرنوشي را         

  .بررسي مي كند

      

ــاتوميكي     12 ــا نقــص آن مجــراي ادراري را از نظــر وجــود التهــاب ي
  .بررسي مي كند

      

        .لباس زير بيمار را از نظر نشت ادرار كنترل مي كند  13

 مشاهده عاليم احتباس ادراري، شكم را از نظر وجود          در صورت   14
  .تورم مثانه به آرامي لمس مي كند

      

        . دنده اي را بررسي مي كند-حساسيت زاويه مهره اي  15
        .در صورت امكان يك اورولوژيست بيمار را ويزيت كند  16
        .يك نمونه ادرار جمع آوري كرده و به آزمايشگاه مي فرستد  17
        .برنامه بازآموزي كنترل ادرار را اجرا مي كند  18

 ساعت الگوي دفع ادراري     48 تا   24قبل از اجراي بازآموزي كنترل ادرار         19
  .را ثبت مي كند

      

 ليـوان   8 تا   6 بعد از ظهر     6توصيه مي كند بيمار تا قبل از ساعت           20
  .آب بخورد

      

        .فاده مي كنداز ورزش هاي تقويت كننده عضالت كف لگن است  21

براي كنترل بي اختياري، وضـعيت عملكـردي و روانـي بيمـار را                22
  .كنترل مي كند
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        .به طور مرتب به او تذكر مي دهد كه ادرار كند  23
        .او را در رفتن به دستشويي ياري مي دهد  24

25  

تمام موارد بازآموزي كنترل مثانه، جدول تعداد دفعات رفـتن بـه            
طـول  . دريافت مايعات و غذا و ميزان دفع را ثبت مـي كنـد            توالت،  

همزمان با درمان وي بـه      . مدت زمان كنترل بيمار را ذكر مي كند       
وجود هر نـوع عارضـه از جملـه مـشكالت هيجـاني و شـكنندگي                

  .پوست و عفونت توجه مي كند
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 :                                                                                          تاريخ:     نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                             نام عامل انجام كار

   كنترل بي اختياري مدفوع در سالمندان:نوع فعاليت
  :اهداف

   حفظ استقالل-1
  پيشگيري از عوارض-2

  : وسايل مورد نياز
 - لگـن    - پـد    -  كـرم مرطـوب كننـده         - ژل لوبريكنـت     -راي شنيدن صداهاي روده اي        گوشي ب   -دستكش

 در صـورت لـزوم ظـرف جمـع آوري           -  فرم درخواست آزمايـشگاه       - برچسب   –ظرف جمع آوري نمونه     
  مدفوع

   پرستار، بهيار:عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار  رديف

 بـي اختيـاري، طـول مـدت آن،     از بيمار در مورد زمـان و شـروع     1
  .سوال مي كند) در طي شب يا توام با اسهال ( شدت و الگوي آن 

      

تاريخچــه اي از وضــعيت اخــتالالت دســتگاه گــوارش، نورولــوژي و   2
  .رواني كسب مي كند

      

        .كند  ساعت تكرار، تداوم و حجم مدفوع را مشخص مي24در طي   3
        .تهيه مي كنددر صورت لزوم يك نمونه مدفوع   4
        .از پدهاي جاذب رطوبت استفاده مي كند  5

وجود يبوست مزمن، اختالالت نورولـوژيكي و گوارشـي و سـوء              6
  .ها را جويا مي شود مصرف مسهل

      

        .شكم را از نظر وجود نفخ بررسي مي كند  7
        .به صداهاي روده اي گوش مي دهد  8

وجود مـدفوع فـشرده بررسـي       در صورت لزوم، روده را از نظر          9
  .مي كند

      

بيمار را از نظر مصرف داروهاي مؤثر بر تحـرك روده بررسـي               10
  .مي كند

      

در صورت توانايي بيماران مبتال به بـي اختيـاري مـزمن، برنامـه          11
  .بازآموزي دفع روده اي را اجرا مي كند

      

12  

مقـدار  به بيمار توصيه مي كنـد از رژيـم غـذايي پرفيبـر، حـاوي                
، ميوه  )نظير هويج و كاهو   (زيادي مواد خام و سبزيجات برگ دار        

نظير گندم يا دانه جو (، غالت كامل )نظير سيب(جات بدون پوست 
  .استفاده كند) و غالت
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        .بيمار را به دريافت مايعات كافي تشويق مي كند  13

 به بيماران سالمند توصيه مي كند كه مصرف مسهل ها را كاهش             14
  .دهند

      

 طبيعي نظير آلو يا آب آلو اسـتفاده         توصيه مي كند از مسهل هاي       15
  .كنند

      

با توضيح تأثير تحرك بر حركت روده ها سـالمندان را بـه انجـام مـنظم                   16
  .ورزش تشويق مي كند

      

        .همه موارد را به طور كامل ثبت مي كند  17
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 :                                                             تاريخ:                                   درماني يا بيمارستاننام مركز آموزشي

                        :                                           شيفت:                                                                             نام بخش
  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                             نام عامل انجام كار

   دارو درماني در سالمندان:نوع فعاليت
  :اهداف

   پيشگيري از مشكالت ناشي از عوارض دارويي-1
 .دارو به طور مناسب دريافت -2

  :وسايل مورد نياز
  در صـورت نيـاز      -  دسـتورالعمل كتبـي در مـورد ميـزان دارو             -  داروي مورد نظـر       -برگه ثبت دارويي     

  ) تقويم يا ديگر روش هاي كمكي ظرف محتوي دارو،(وسايل كمكي مصرف دارو 
   پرستار يا بهيار:عامل انجام كار

  

 حظاتمال  خير  بلي  مراحل انجام كار  رديف
        .توانايي مصرف دارو توسط بيمار را بررسي مي كند  1

تاريخچه اي از وضعيت سـالمتي و مـصرف دارو توسـط بيمـار                2
  .تهيه مي كند

      

3  

  :دمي گيرتوانايي فيزيكي بيمار در مصرف دارو را در نظر 
   آيا مي تواند برچسب دارو و دستور العمل آن را بخواند؟-الف
 يق مشاهده يا لمس كردن تشخيص مي دهد؟ دارو را از طر-ب

   مي تواند درب جعبه دارو را به راحتي باز كند؟-ج

      

4  

  :مهارت هاي شناختي بيمار را بررسي مي كند
 آيا مي توانـد داروي تجـويز شـده را در زمـان صـحيح آن                 -الف

  مصرف كند؟
   آيا مي داند دارو را در كجا قرار داده است؟-ب

      

5  
  :مار را بررسي مي كندشيوه زندگي بي

   آيا همراه خانواده يا دوستانش زندگي مي كند؟-الف
   يا به همراه يك همسر ناتوان زندگي مي كند؟ آيا به تنهايي-ب

      

بيمار را به آژانس هاي اجتمـاعي مناسـب ارجـاع مـي دهـد تـا از              6
  .دريافت اصولي دارو و كمك هاي مالي اطمينان يابد

      

        .باورهاي بيمار در مورد مصرف دارو را بررسي مي كند  7
  جلوگيري از واكنش ناشي از عدم توانايي

در مورد نام دارو، اثرات آن و عوارض سـوء احتمـالي بـا بيمـار                  8
  .صحبت مي كند
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9  
در مورد تمام داروها با نسخه، بدون نسخه و گياهي كه در حـال              

كـرده اسـت از بيمـار مـي         دريافت آن است يا در گذشته مصرف        
  .پرسد

      

در مورد نام دارو سوال مي كند و مي پرسـد چـرا، چـه زمـان و                    10
  .چگونه آن دارو را مصرف مي كرده است

      

        .سوال مي كند كه آيا به توصيه ديگران دارو مصرف كرده است  11

12  
مي توانـد بـراي پيـشگيري از تـداخالت          دهد كه     به بيمار تذكر مي   

نام تمام داروهاي مصرفي و ديگر اطالعات كسب شده را          دارويي  
  .در كامپيوتر قرار دهد

      

13  
 دارو تهيه كنـد، بـه ويـژه         صيه مي كند هميشه از يك داروخانه      تو

داروخانه هايي كه براي هر مصرف كننـده يـك پرونـده دارويـي              
  .دارند

      

ن توصيه مي كند تا بيمار با دكتر دارو ساز در مـورد عـوارض آ                14
  .مشورت كند

      

        .در مورد تداخالت دارويي با بيمار صحبت مي كند  15
  كمك به افزايش توانايي بيمار

در صورتي كه بيمار نمـي توانـد نـام دارو را بخوانـد از حـروف                   16
  .بزرگ براي نوشتن دستور العمل دارو استفاده مي كند

      

        .عادات مصرف دارو را در بيمار تغيير مي دهد  17

تأكيد مي كند كدام دارو را بايد همراه غذا و كدام دارو را با معده                 18
  .خالي مصرف كند

      

به بيمار كمك مي كند تـا بـر اسـاس عـادات غـذايي خـود جـدول                 19
  .مصرف دارو را تنظيم كند

      

وي را ياري مي دهد تا روش آسان تـري را بـراي مـصرف دارو       20
  .پيدا كند

      

اگر بيمار نمي تواند به راحتي قرص يا كپـسول          كه  كند    توصيه مي   21
  .را ببلعد از پودر يا شربت استفاده كند

      

        .د خرد كند كند كه چه داروهايي را نمي تواندقت مي  22

23  
در صورتي كه بيمار زمان مصرف دارو را فراموش مـي كنـد از              
يك وسيله يادآور براي مصرف دارو در زمـان صـحيح اسـتفاده             

  .مي كند

      

براي يادآوري مـصرف و خريـد دارو از جـدول، چـك ليـست يـا             24
  .آالرم ساعت مچي استفاده مي كند
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25  

گاهي اوقات بيماران به دليل مشكالت مالي، از تهيـه دوبـاره دارو        
اجتناب مي كنند يا داروها را بر طبق دستور مصرف نمي كنند تـا              

از نظـر دريافـت     قـع   در اين موا  . آن طوالني شود  زمان استفاده از    
  .حمايت هاي مالي وي را راهنمايي مي كند

      

26  

تمام يافته هاي ناشي از بررسي و تست هاي آزمايـشگاهي را در            
تمام موارد آموزش داده شده به بيمار،       . چارت بيمار ثبت مي كند    

ــراقبين بهداشــتي و وســايل كمــك     ــر م ــانواده و ديگ اعــضاي خ
وها، ميـزان آن و واكـنش هـاي    تمام دار. آموزشي را ذكر مي كند    

  .سوء و تداخالت دارويي را ذكر مي كند
به بيمار توضيح مي دهد تا رژيم دارويي خود را به خـوبي درك              

آژانس هاي اجتماعي يا بهداشتي كـه بيمـار را بـه آن ارجـاع         . كند
  .داده است قيد مي كند
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 :                                                                                 تاريخ:              نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان
:                                                                   شيفت:                                                                             نام بخش

  :امضاء و مهر نظام پرستاري ارزشياب:                                                             نام عامل انجام كار
   پيشگيري و كنترل زمين خوردن سالمندان:نوع فعاليت

  :هدف
  پيشگيري از صدمه و آسيب در سالمندان

  : وسايل مورد نياز
  تجهيزات احياء اورژانس در - پتو –  بالش -  كمپرس سرد و گرم -مسكن   - فشار سنج-گوشي پزشكي 
  در صورت لزوم) ECG(  مانيتور الكتروكارديوگرام -صورت لزوم

   پرستار، بهيار : عامل انجام كار
  

 مالحظات  خير  بلي  مراحل انجام كار  رديف
  پيشگيري از زمين خوردن

        .ي كندبيمار را از نظر خطر زمين خوردن كنترل م  1
        .به هر نوع تغيير در محيط توجه مي كند  2
        .عوامل خطرزا را در اتاق بيمار تعديل مي كند  3
        . شب ها نور مناسب در محيط برقرار مي كند  4

 پول، كتاب، دسـتمال يـا عـصا را           وسايل شخصي بيمار نظير كيف      5
  . در جايي قرار مي دهد كه دسترسي به آن آسان باشد

      

براي پيشگيري از سرگيجه به بيمار آموزش مي دهد بـه آهـستگي              6
  .از حالت نشسته تغيير وضعيت دهد

      

فاصله تخت با زمين زياد نباشد تا بيمار بتواند در هنگام بلند شدن               7
  .از تخت به راحتي پاهاي خود را به زمين بگذارد

      

        .چرخ هاي تخت را قفل مي كند  8
        . تخت را باال مي كشدنرده هاي كنار  9
        .از كف پوش هاي غير لغزنده استفاده مي كند  10

در صورت درخواست بيمار از طريق زنگ به وي پاسـخ مـي دهـد       11
  .تا نياز به پائين آمدن از تخت به تنهايي نباشد

      

بيماران با شرايط ويژه را هر      .  ساعت كنترل مي كند    2بيمار را هر      12
  . كنترل مي كنددقيقه يك بار30

      

        .مراقبين بيمار را از احتمال زمين خوردن آگاه مي كند  13

دو بيمار با شرايط ويژه را در يك اتاق قرار مي دهد و يك مراقـب                  14
  .به طور تمام وقت در آنجا حضور مي يابد
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براي بهبود هماهنگي عـضالت بيمـار، وي را بـه انجـام ورزش در                 15
  .يق مي كندمحدوده طبيعي تشو

      

  كنترل زمين خوردن

ن خـوردن اسـت وي را بـه سـمت خـود        چنانچه بيمار در حال زمي      1
  .كشد مي

      

بدن وي را حمايت مي كند به ويژه سـر و قفـسه سـينه وي را بـه                     2
  .آرامي روي زمين قرار مي دهد

      

        .دصورت امكان وي را روي زمين مي نشاندر   3
        .يح مركز ثقل بدن بيمار استفاده مي كنداز پاهاي خود براي تصح  4

به منظور پيشگيري از صدمه به خود بـه جـاي خـم كـردن پـشت،                   5
  .زانوها را خم مي كند

      

        .خونسردي خود را حفظ مي كند  6

 از قبيـل گوشـي      از پرستار ديگري مي خواهد وسـايل مـورد نيـاز            7
  .پزشكي و دستگاه فشار خون را بياورد

      

تنفـسي نبـوده    -طمينان از اين كه افتادن به دليل ايست قلبـي         جهت ا   8
  .تنفس و جريان خون بيمار را كنترل مي كند است،

      

 ريـوي كـد     -در صورت نبود نبض و تنفس براي انجام احياء قلبـي            9
  .اعالم مي كند

      

        .سطح هوشياري بيمار را بررسي مي كند  10

يمي نظير پارگي، سـاييدگي     براي تعيين وسعت صدمه بيمار به عال        11
  .هاي قابل مشاهده دقت مي كند و يا تغيير شكل

      

        .به پزشك اطالع مي دهد  12
        .بيمار را از نظر وجود خونريزي ساب دورال كنترل مي كند  13

ر هنگام سقوط در محـل حـضور نـدارد از بيمـار             د در صورتي كه    14
  .د كه چه اتفاقي افتاده استپرس هوشيار مي

      

        .وجود درد و تغيير در هوشياري را جويا مي شود  15
        .تا قبل از ارزيابي كامل وضعيت بيمار، وي را حركت نمي دهد  16
        .قدرت و حركت اعضاء بدن بيمار را بررسي مي كند  17

در صورت وجود شك به شكستگي، از حركت دادن اعضاء بيمـار              18
  .خودداري مي كند

      

 كه بيمار روي زمين قرار دارد تا پزشك برسد از بالش            همان طور   19
  .و پتو براي راحتي بيمار استفاده مي كند
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در صورتي كه به صدمه طناب نخاعي مشكوك است بالش را زيـر               20
  .سر بيمار نمي گذارد

      

در صورتي كه هيچ مشكلي وجود نـدارد بـه كمـك پرسـتار ديگـر                  21
  .بيمار را به تخت بازمي گرداند

      

        . استفاده مي كندx-rayدر صورت نياز براي تعيين شكستگي از   22

 ساعت يا براساس پروتوكل بيمارستان خود كنتـرل         24بيمار را تا      23
  .مي كند

      

24  
 15اگر بيمار اختاللي را نشان نمي دهـد عاليـم حيـاتي وي را هـر                 

سـاعت و   1 دقيقـه بـه مـدت        30ساعت و سپس هر     1دقيقه به مدت    
  . ساعت تا پايدار شدن شرايط كنترل مي كند2پس هر س

      

ارزيابي هاي اوليه را بـراي كاسـتن درد و نـاراحتي بيمـار انجـام                  25
  .دهد مي

      

        .در صورت وجود دستور پزشك از مسكن استفاده مي كند  26

 ســاعت اول از كمپــرس ســرد و پــس از آن كمپــرس گــرم  24در   27
  .استفاده مي كند

      

        .يط را از نظر وجود عوامل خطر زا مجدداً كنترل مي كندمح  28

با بيمار صحبت مي كند كه چگونه اين اتفـاق رخ داد و علـت بـروز               29
  .حادثه را بررسي مي كند

      

        .در صورت لزوم بيمار را به بخش فيزيوتراپي ارجاع مي دهد  30
       .د مي دهدپروتكل جديدي براي پيشگيري از سقوط بيماران پيشنها  31

32  

پس از رخداد سقوط به منظور پيشگيري از رخدادهاي ديگر، تمـام       
  . جزئيات حادثه را ثبت مي كند

در گزارش حادثه بايد محل و زمـان سـقوط، اينكـه بيمـار در چـه                 
وضعيتي پيدا شـد، عـدم هوشـياري، واكـنش بيمـار بـه سـقوط و                 

نـام ديگـر    تمام مداخالت انجـام شـده و        . جزئيات شرايط قيد شود   
همكاراني كه كمك نموده انـد، نـام پزشـك، زمـان و تـاريخ اطـالع                 

. نسخه وي از گزارش پزشك ضميمه باشد      . حادثه به وي قيد شود    
در صورتي كه بيمار به قسمت هاي ديگـر ارجـاع داده شـده، ذكـر              

  .شود
در . به جز جزئيات سقوط، عاليم حيـاتي بيمـار را نيـز ثبـت مـي كنـد                 

 مـي كنـد آن را ذكـر          از نظر بروز عوارض پايش     مار را صورتي كه بي  
  .مي كند
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