تعزیف :
رٍیداد ی است کِ ط ی آى بیهار تستز ی در بیهارستاى تِ
غَرت تػادفی ٍ غ یرعوذ تز رٍ ی سغَح سقَط م ی کٌذ ٍ

.6توجه :هادر گزاهی در غَرت تزک کَدک خَد

.11در ٌّگام ضة اس رفت ٍ آهذ غیزضزٍری در تخص پزّیش

اتتذا ًزدُ ّای کٌارتخت را تاال کطیذُ ٍ سپس

ًواییذ ٍدر غَرت ًیاس تِ خزٍج اس تخت اس رٍضٌایی کافی

پزستار را اس ًثَد خَد در تخص هغلع ساسیذ .

هحیظ اعویٌاى حاغل ًواییذ .

هوکي است آسیب ای جزاحت ًاشی اس آى رٍ ی تذى هطخع

.12در غَرتی کِ ّوزاُ ضوا در کٌارتاى ًیستٌذ ٌّ ،گام

ضَد ای تذٍى عالهت تاضذ.

خزٍج حتوا اس پزستارخَد کوک تخَاّیذ.
.13در ٌّگام استفادُ اس سزٍیس ّای تْذاضتی ٍ حوام اس
تکیِ دادى تِ دٍش حوام  ،لَلِ ّا  ،جاغاتًَی ٍ ...اجتٌاب
ًواییذ ٍ اس دستگیزُ ّای تعثیِ ضذُ در سزٍیس ّای
تْذاضتی استفادُ کٌیذ
.14درغَرتی کِ دچاردرد ٍ تی قزاری هی تاضیذ  ،پزستار خَد
را هغلع ساسیذ

یضگیر ی اس سقَط :
راّْای ج
.1پَشیدى جَراب  ،دهپایی ٍ کفص اًذاسُ

.7در ٌّگام راُ رفتي در راّزٍّا  ،اس هکاى ّای
خیس ٍ یا در حال تی کطیذى عثَر ًکٌیذ

.2درغَرت استفادُ اس عػا  ،عػا ی خَد را تِ ّوزاُ آٍردُ ٍ
استفادُ کيید

.8اس رفت ٍ آهذ در هحل ّای ًاغاف ٍ یا در حال
ساخت ٍ ساس خَدداری کٌیذ

ی کِ ى یاس تِ کوک دار
.3درغَرت

ید اس عز یق سًگ

احضارپزستار  ،پزستارخَد را هغلع کيید
.4پزستاراى تزا ی کوک تِ ضوا در کٌارتاى ّستٌذ  ،لغفا تِ
آًْا اعتواد کيید
ً.5زدُ ّا ی کٌارتخت  ،یکی اس راُ ّا ی جلَگیر ی اس سقَط
است  .پس ًزدُ ّای کٌارتخت خَد را ّنیضِ تاال ًگِ دارید .

.9اس رفتي تِ اتاق ّای هولَ اس ٍسایل ٍ یا تجْیشات

.15تَجِ :در ٌّگام تستزی ضذى در تیوارستاى  ،تِ پزستار

خَدداری کٌیذ

خَد لیست دارٍّای هػزفی در هٌشل را اعالم ًواییذ

.10پَضص ًاهٌاسة خَد تاعث سقَط هی ضَد .

.16در غَرتیکِ ساتقِ اتتال تِ تیواری خاظ  ،افت فطارخَى ،

تٌاتزایي در عَل هذت تستزی در تیوارستاى اس لثاس

ضعف  ،سزگیجِ ٍ یا سقَط ٍ...را داریذ پزستار خَد را هغلع

هخػَظ تیوارستاى استفادُ کٌیذ .

ساسیذ

.17هادراى گزاهی اس رّا کزدى کَدک خَد در اتاق تاسی ٍ یا
راّزٍّای تخص جذا خَدداری ًواییذ
.18دستثٌذ ضٌاسایی خَد را ّزگش اس دستاى خَد جذا ًکٌیذ
تا در غَرت تزٍس ّزگًَِ حادثِ َّ ،یت ضوا سزیعا قاتل

مركسآموزشي درماني نمازي
واحد آموزش ضمن خدمت

ضٌاسایی تاضذ .
.19در غَرتی کِ ًوی تَاًیذ اس دست ضَیی هعوَلی استفادُ

یی از سقوط
یشگر
راههای پ

ًواییذ  ،پزسٌل تخص را هغلع ساسیذ تا تَالت فزًگی در
اختیار ضواقزاردٌّذ .

بیمار

ٍ .20سایل ضخػی تیوارخَد هاًٌذ عیٌک  ،دًذاى هػٌَعی ،
دستوال  ،سوعک  ،ظزف غذا ٍ...را در ًشدیک تزیي هحل تِ
تیوار قزار دّیذ
ّوزاُ گزاهی  :درغَرتی کِ تیوار ضوا تِ ّز علتی دچار
سقَط اس تخت ٍ ،یلچز  ،غٌذلی ٍ ...ضذ  ،سزیعا پزستار را
هغلع ساسیذ .
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