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 اولیه : ارزیابی
 بررسی عالیم حیاتی

شامل :  شارخون  کنترل عالیم حیاتی  سی   ، تعداد و ریتم تنفسی  ، درجه حرارت ، ف درد  والگوی نبض  تعداد و ، صداهای تنف

 .است

شیفت باید   سی عالیم حیاتی ، چیزی به عنوان روتین وجود ندارد. حداقل هر  در  و کلیه عالیم حیاتی چک بار  یک در برر

 ر شود.چک آن بیشت مواردشود ، مگر آنکه با دستور پزشک و بر اساس تشخیص پرستاری  تعداد گزارش پرستاری ثبت 

 خون:فشار

 اندازه بازوی بیمار خود انتخاب نمایید. هنسبت ب کاف مناسب 

  سانتی متر  14تا  12 )در حدود .درصد محیط فوقانی بازو باشد 40عرض کیسه باد شونده کاف باید در حدود

 در بالغین متوسط(

  ه د کشدرصد محیط فوقانی بازو باشد.) تقریباً به اندازه ای طویل با 80طول کیسه باد شونده کاف باید در حدود

 دور بازو را بگیرد(

 گ، اگر کاف خیلی بزر ، فشارخون باال خوانده می شود اگر کیسه باد شونده کاف خیلی کوچک ) باریک( باشد 

 خون بر روی بازوی کوچک پایین و در بازوی بزرگ باال خوانده می شود.، فشار باشد
 

 تکنیک اندازه گیری فشار خون:

 حاصل کنید که اندازه گیری شما دقیق خواهد بود. قبل از ارزیابی فشار خون، اطمینان 

  از سیگار کشیدن یا نوشیدن  ،دقیقه قبل از اندازه گیری فشارخون 30بهتر است که از بیمار بخواهید که از

 دقیقه آخر را استراحت کند. 5های حاوی کافئین خودداری کند و حداقل  آشامیدنی

  حالی که پایش آویزان است، روی یک صندلی بنشیند، صندلی نسبت دقیقه آرام در  5از بیمار بخواهید به مدت

سانتی متر پایین  8 تا 7 قلب نگه داشته شود. )اگر شریان براکیالبه میز معاینه ارجحیت دارد. بازو باید در سطح 

سانتی  7 تا 6. اگر شریان براکیال بود خواهد سانتی متر باالتر 6تر از سطح قلب باشد، فشارخون به صورت کاذب، 

 سانتی متر پایین تر خوانده می شود.(  5متر باالتر باشد، فشارخون 

  ،حتماً باید بازوی انتخاب شده برای اندازه گیری بدون لباس باشد. همچنین فیستول شریانی وریدی برای دیالیز

فی زیر بغل یا گره های لن )که پس از برشقبلی شریان براکیال یا عالیم لنف ادم  cut downاسکار ناشی از 

 رادیوتراپی دیده می شوند( نباید در آن بازو وجود داشته باشند.

  بازو را در وضعیتی قرار دهید که شریان براکیال در چین قدامی آرنج، در سطح قلب باشد. به طور تقریبی 

 می توانید با چهارمین فضای بین دنده ای در محل اتصال به استرنوم تراز کنید.

 ار ایستاده قرار دهید. اگر بیم ،روی میزی که اندکی باالتر از سطح کمر بیمار است ته است، بازو را براگر بیمار نشس

 دارید. است، سعی کنید که بازوی بیمار را در سطح وسط قفسه سینه نگه

 .االتر سانتی متر ب 5/2کناره تحتانی کاف باید حدود  مرکز کیسه باد شونده را بر روی شریان براکیال قرار دهید

از چین قدامی آرنج باشد. کاف را خوب محکم کنید. بازوی بیمار را در وضعیتی قرار دهید که در آرنج اندکی 

 خم شده باشد.

 ن کیسه باد شونده از کاف، منجر به قرائت کاذب فشارخون بیشتر از مقدار واقعی می شود.کاف شل یا بیرون زد 
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 ه ک ال ببرید، ابتدا فشار سیستولیک را با لمس تخمین بزنید. همچنانبرای تعیین اینکه فشار کاف را تا چه حد با

ناپدید  که نبض رادیال شریال رادیال را با انگشتان یک دست لمس می کنید، به سرعت کاف را باد کنید تا زمانی

 میلی متر جیوه به آن اضافه کنید . 30شود. این فشار را بر روی فشارسنج بخوانید و 

ن مجموع به عنوان حداکثر برای باد کردن های بعدی، از ناراحتی ناشی از باد فشار خیلی زیاد و استفاده از ای 

 غیرضروری کاف جلوگیری می کند. 

  از باد کردن آهسته یا متناوب کاف اجتناب کنید زیرا احتقان وریدی ناشی از آن می تواند منجر به نتیجه کاذب

 (شار سیستولیک پایین کاذب و فشار دیاستولیک باالی کاذب شود.)احتقان وریدی می تواند منجر به ف شود.

 بار از هر دو بازو گرفته شود. به طور طبیعی ممکن است تفاوتی در فشار خون در  فشارخون باید حداقل یک

های بعدی را باید از بازوی با  میلیمتر جیوه وجود داشته باشد. قرائت 10میلیمتر جیوه و گاهی حتی تا  5حدود 

 شار باالتر انجام داد.ف

  42در  18برای تعیین فشارخون در ساق پا از یک کاف عریض و طویل ران که کیسه باد شونده ای به ابعاد 

را در وسط ران ببندید. کاف را محکم بپیچید و شریان پوپلیته آل را گوش  سانتیمتر دارد، استفاده کنید و آن

وابد. چنانچه بیمار به پشت خوابیده از او بخواهید که یکی از ساقها دهید. در صورت امکان بیمار باید به شکم بخ

ب های مناس ازو از کافرا مختصری خم کند به صورتی که پاشنه پا برروی تخت قرار بگیرد. اگر برای ساق و ب

 ااستفاده شود، فشارخون باید در دو ناحیه مساوی باشد. )کاف معمول بازو که به طور نامناسبی برای ساق پ

 استفاده شده باشد منجر به قرائت زیاد کاذب می شود.(

 محل های مناسب برای بستن کاف اندازه گیری فشار خون



 مهارت های بالینی آموزش ضمن خدمت بیمارستان نمازی

 

7 
 

 

guidelines define the following ranges of blood pressure: 2017The AHA  

 

 

  

Systolic (mmHg) 

Diastolic (mmHg) 

Normal blood pressure Less than 120 Less than 80 

Elevated Between 120 and 129 Less than 80 

Stage 1 hypertension Between 130 and 139 Between 80 and 89 

Stage 2 hypertension At least 140 At least 90 

Hypertensive crisis Over 180 Over 120 
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 درجه حرارت:

 زیر بغل متفاوت است مان نگهداری زیر زبان وتوصیه کارخانه سازنده مدت ز براساس نوع تب سنج و. 

  زیر نباید استفاده شود :در موارد درجه حرارت دهانی 

حمله  -  سرفه های شدید -افسرده .بیماران قرار است یا توانایی بستن دهانش را ندارد هوشیار نیست، بی ی کهبیمار

 توصیه نمی شود. سال 5زیر  کودکان - اندهزخم یا توده در  - بیماران صرعی یا تشنجی - آسم

 و حتی سیگار کشیدن می تواند قرائت درجه حرارت را نادرست کند. توجه داشته باشید که مایعات داغ یا سرد 

  از سایر روشهای اندازه گیری در نظر گرفته می شود. یدقت کمتر عموماًزیر بغلی درجه حرارت برای 
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 تعداد و ریتم تنفسی:

 :بار در دقیقه است. 44بار در دقیقه و در شیرخواران تا  14-20فس در بالغین در حدود تعداد تن طبیعی 

  می تواند ثانویه به عللی همچون کمای دیابتیک، دپرسیون تنفسی القا تنفس آهسته  ) برادی پنه(:تنفس آهسته

 ریتم منظم و سطحی است.در دقیقه با  10شده بوسیله داروها و افزایش فشار جمجمه باشد. تعداد تنفس کمتر از 

  در دقیقه، سطحی و با ریتم منظم است. این تنفس چند علت  20تنفس بیشتر از  ) تاکی پنه(:تنفس سریع سطحی

 پلورتیک سینه و دیافراگم باال رفته می باشند.دارد که شامل بیماری محدود کننده ریوی، درد 

  تنفس شین استوک (stokes-Cheyne): که با دوره های آپنه ) عدم تنفس ( تناوب دارند.  دوره های تنفس عمیق

کودکان و افراد مسن ممکن است بطور طبیعی این طرح را در خواب نشان دهند. سایر علل آن شامل نارسایی 

 قلب، اورمی، دپرسیون تنفسی به واسطه داروها و آسیب مغزی می باشند.

  دقیقه و عمیق می باشد که به دلیل ورزش، اضطراب و  در 20تنفس سریع بیشتر از  ) هیپرپنه(:تنفس سریع عمیق

 اسیدوز متابولیک ایجاد می شود. 

 تنفس عمیق به علت اسیدوز متابولیک است. این تنفس از لحاظ تعداد ممکن است سریع، طبیعی  :تنفس کوسمال

 و یا کند باشد.

  تنفس تنفس آتاکسیک (Biot تنفس آتاکسیک با :) مشخص می شود. تنفس ممکن  نظمی غیرقابل پیش بینیبی

است سطحی یا عمیق باشد و برای دوره هایی متوقف شود. علل آن شامل دپرسیون تنفسی و آسیب مغزی، مشخصاً 

 در سطح مدوال، می باشند.

 در بیماری انسدادی ریوی، بازدم طوالنی است، زیرا مجاری هوایی تنگ شده مقاومت به جریان تنفس انسدادی :

 می باشند. COPDی دهند. علل آن شامل آسم، برونشیت مزمن و هوا را افزایش م
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 صداهای تنفسی اضافی:

 :)این صدا ناشی از ورود هوا به درون مایع می باشد و نشان منقطع، غیر موزیکال و کوتاه است.  کراکل ) رال

 خود را بین دو انگشتتان و مانند آن است که در کنار گوشتان موهای وجود مایع در فضای بینابینی ریه استدهنده 

 می کشید. 

 :پیوسته هستند در ویز کیفیت صدا سوت مانند و تیز می باشد و مطرح کننده مجاری هوایی تنگ  ویز و رونکای

 است. COPDشده در آسم، برونشیت و 

  ی حنجره باز دیواره قفسه سینه سمع می شود و دال بر انسداد نس ، یک ویز دمی است که در گردن باالتراستریدور

 دهنده ترشحات در مجاری هوایی است. یا نای می باشد.  اما در رونکای کیفیت صدا شبیه خرخر است که نشان

 حرکات سطوح ملتهب و خشن جنب بر اثر افزایش اصطکاک است. این حرکات، صداهای غژغژی مالش پلورال :

 تولید می کنند .

 تعداد والگوی نبض

حل های شایع اندازه گیری نبضم  

 فمورال ،(Ulnar)اولنار، (Radial) ، رادیال(Brachial) ، براکیال( Carotid) ، کاروتید( Temporal) تمپورال

(Femoral) لآ، پوپلیته (Popliteal )سال پدیسر، دو (Dorsalis pedis)  ،پوستریور تیبیا (Posterior tibia) ،

 ( Apical) پیکالا

 .، لمس نبض دورسال پدیس اهمیت دارد ، مثل افراد دیابتی در بیمارانی که مشکالت عروقی پا دارند

 بار در دقیقه در بالغین  100نبض بیش از  : (Tachycardia)تاکیکاردی

 در بالغین بار در دقیقه 60کمتر از  نبض   (Bradycardia): برادی کاردیا  

سمت دیافراگم آن که قبالً  :  نکته شی و ق صی بی     گرم  کنترل نبض آپیکال باید با گو صو ست و با رعایت حریم خ مار شده ا

 .شوند مقایسه هم با و  انجام می شود. بهتر است همزمان نبض آپیکال و رادیال با هم کنترل شوند

 های اصلی  کنترل نبض محل 
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 درد  : ارزیابی 
زارش گ دردرد بیمار بایستی مانند سایر عالئم حیاتی در هر شیفت کاری مورد بررسی قرار گیرد و 

پرستاری در همان سیستم مربوطه ثبت شود. مثالً دل درد در سیستم گوارشی ثبت شود.در صورتی که 

 بیمار درد ندارد باید حتماً ثبت شود که بیمار درد نداشت.

 معیارهای درد

 معیار عددی درد

 (Numberic scale) 
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 (1مقیاس رفتاری درد )

 (1مقیاس رفتاری درد )

 نمره ریفتع اجزا

 وضعیت ظاهری صورت

 1 آرام

 2 انقباض نسبی )بطور مثال: ابروها را در هم کشیدن(

 3 انقباض کامل )بطور مثال: بستن چشم ها(

 4 در هم کشیدن کامل صورت

 اندام های فوقانی

 1 حرکات نرمال

 2 خم کردن نسبی

 3 خم کردن کامل همراه با خم کردن انگشتان

 4 مانقباض مداو

 ظرفیت پذیرش ونتیالسیون

 1 هماهنگی با ونتیالسیون

 2 سرفه کردن اما تحمل ونتیالسیون در اکثر مواقع

 3 حمل ونتیالسیونتعدم 

 4 غیر قابل کنترل بودن ونتیالسیون

 (:CPOT)  2مقیاس رفتاری یا غیرکالمی درد 

در چهار زیر مجموعه لحاظ می گردد. نمره صفر نشانه درد   2تا  در این ابزار بر پایه مشاهده رفتار بیمار نمره ای  بین صفر

 نداشتن  و نمرات باالتر نشان دهنده سطح باالتری از درد است.
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 (CPOT) 2مقیاس رفتاری یا غیرکالمی درد
 معیار امتیاز توضیحات

 حرکات صورت  relaxedریلکس و خنثی 0 هیچ تنش و فشاری در ماهیچه  حس نمی شود

مار حالت اخم کرده است و ابروها پایین آورده شده اند ، کاسه بی

چشم تنگ می شود و عضالت صورت منقبض هستند سایر تغییرات 

ممکن است دیده شود ) مانند باز کردن چشم و اشک ریزی در صورت 

 انجام تکنیک دردناک(

  Tenseسفت  1

 محکمحرکات قبلی صورت وجود دارد به عالوه بیمار چشمهایش را 

بسته است  )بیمار دهانش را باز می کند یا تیوب ها را دندان می 

 گیرد(

 Grimacing شکلک در آوردن  2

به هیچ عنوان حرکتی وجود ندارد ) به این معنی نمی باشد که اصالً 

دردی وجود ندارد( یا وضعیت قرار گرفتن به صورت نرمال است ) 

در برابر درد وجود  حرکتی به طرف منطقه دردناک برای محافظت

 ندارد(

بی حرکتی یا وضعیت قرارگیری  0

(position نرمال ) 

 حرکات بدن

 

 

 

حرکات آهسته، لمس یا مالش به طرف محل درد در جستجوی محل 

 درد 

 محافظت 1

تیوب ها را می کشد و تالش می کند از جای خود برخیزد، اندامها را 

 عت نمی کندحرکت می دهد اما دستورات پرستار را اطا

 بی قرار 2

 بیماران اینتوبه ونتیالتور را تحمل می کند 0 آالرمها فعال نمی شوند و تنفس آرام است

 مشکالت با ونتیالتور

 

 

با سرفه آالرمها ممکن است فعال شوند اما خود به خود غیر فعال می 

 شود

    سرفه می کند اما ونتیالتور را تحمل  1

 می کند

 ( می کند.fightبا ونتیالتور مقابله ) 2 عال هستند و تنفس انجام نمی گیردآالرمها مکرر ف

 بیماران اکستوبه صحبت کردن در تن طبیعی یا بدون صدا 0 صحبت کردن در تن طبیعی یا بدون صدا

 مشکالت در صحبت کردن

 ناله کردن 1 نالیدن 

 گریه کردن 2 گریه کردن

 0 ( وجود نداردpassiveال )هیچ مقاومتی در حرکت دادن غیر فع

 

 فشار یا تنش ماهیچه ای ریلکس

 

 سفت 1 ( وجود داردpassiveمقاومت در حرکت دادن غیر فعال ) 

 خیلی سفت 2 ( وجود دارد passiveمقاومت شدید در حرکت دادن غیر فعال )

 نکات مهم: 

بیمار باید درحالت استراحت و یک دقیقه کامل بررسی شود تا نمره  .1

 یه از این مقیاس بدست آید.پا

بیمار باید طی پروسیجرهای دردناک مشاهده شود تا واکنش و  .2

 تغییرات بیمار طی پروسیجرمشخص گردد. 

بیمار باید قبل و هنگام دادن آنالجزیک بررسی شوند تا اقدامات برای  .3

 .باشد مؤثرکنترل درد 

ررسی شود بخصوص زمانی که بیمار بررسی فشار و تنش در ماهیچه ها می بایست در آخرین مرحله ب .4

در خالت استراحت است زیرا کوچکترین تحریک و حرکت غیر فعال منجر به واکش و تغییر رفتار در بیمار 

 می شود.

 

در بررسی طیف امتیازات  بر اساس این مقیاس باالترین نمره به عنوان امتیاز درد بیمار در نظر گرفته  .5

 شود.
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 ارزیابی سطح هوشیاری:

 GCSار معی

 

 از این معیار میتوان تخمین زد : میزان آسیب مغزی را با استفاده

:GCS  15 -13 آسیب خفیف 

:GCS  12-9 آسیب متوسط 

:GCS  آسیب شدید 9 زیر 

 

 هوشیاری: بیمار به زمان و مکان آگاهی دارد ) بیدار و هوشیار است(

ه ی دهد و دوبارم االت پاسخ ؤبیمار لتارژیک خواب آلوده به نظر می رسد ولی چشمان خود را باز می کند، به س لتارژی:

 به خواب می رود.

Obtunded: های خود را باز می کند و به شما نگاه می کند، ولی به آرامی پاسخ بی ربط می دهد و گیج است.  چشم بیمار

 هوشیاری و توجه به اطراف کاهش یافته است.

 پاسخ کالمی وجود ندارد. با قطع بیمار در مرحله استوپور، تنها پس از تحریک دردناک از خواب بیدار می شود. استوپور:

 تحریک بیمار وارد مرحله بدون پاسخ می شود. کمترین میزان آگاهی به خود و محیط وجود دارد.

 نمره باز کردن چشمها

 4 کند باز خودبه خود را چشم هایش بیمار

 3 باز کند را چشم هایش صدا به پاسخ در بیمار

 2 کند باز را هایش چشم درد به پاسخ در بیمار

 1 نکند باز را چشم هایش اصالً بیمار

 نمره کالمی پاسخ

 5 دارد آگاهی اطراف اشخاص و مکان و زمان به کامالً بیمار

 4 است گیج بیمار

 3 آورد می زبان به نامربوط کلمات بیمار

 2 آورد می زبان به نامفهوم کلمات بیمار

 1 کند نمی صحبت بیمار

 نمره حرکتی پاسخ

 6 کند می اجرا را دستورات بیمار

 5 کند می مشخص را درد محل بیمار

 4 کند می دور دردناک محرک از را خود بیمار

 3 آورد می در شدن( فلکسیون)خم وضعیت به را اندامهایش ، دردناک محرک به پاسخ در بیمار

 2 آورد می در )شدن باز(اکستنشن  وضعیت به را اندامهایش ، دردناک محرک به پاسخ در بیمار

 1 دهد نمی نشان خود از را حرکتی دردناک هیچ تحریک به پاسخ در بیمار
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بیمار کمایی هیچ  پاسخی به تحریکات نمی دهد. چشمان بیمار بسته می مانند و پاسخ آشکاری به محرکهای خارجی  کما:

 وجود ندارد.

 یمار کمایی:های غیرطبیعی در ب وضعیت

فته ، مچ و انگشتان فلکسیون می یابند، پاها اکستانسیون یا بازوها محکم به پهلوها می چسبند و آرنج ریژیدتی دکورتیکه:

 و به داخل می چرخند. 

 طرفه است که در مراحل اولیه اش به صورت شل می باشد و در مراحل بعدی اسپاستیسیته ایجاد فلج یک همی پلژی:

 ها و پاهای فلج شل می شوند و هنگامی که باال برده و رها می شوند، شل و بدون تونیسیته پایین می افتند.می شود. دست 

فک قفل و گردن اکستانسه می شود. دستها به بدن نزدیک شده، دستها در حالت و در آرنج  رژیدیتی دسربره:

 کستانسیون شدید وجود دارد.ا

  

 ارزیابی وضعیت مردمک ها 

 

 
 یین سطح هوشیاری در نوزادانتع     

 بدون حرکت -تنفس منظم  -سطح اول: ) خواب آرام یا عمیق ( چشمان بسته 

 بدون حرکت -تنفس نامنظم  -سطح دوم: ) حرکت آهسته یا سریع چشم در هنگام خواب ( چشمان بسته 

    بدون واکنش–سطح سوم: )بیدار / خواب آلود(چشمان باز 

 با حرکت متقابل-باز سطح چهار: )بیدار(چشمان 

 گریه کردن -سطح پنج:)گریه کردن(چشمان باز یا بسته

 تعیین سطح هوشیاری در کودکان

ALERT: بیمار بیدار و هوشیار است و به صدا پاسخ می دهد . بیمار به زمان مکان و شخص آگاه است پرستار 

 می تواند اطالعات ذهنی را به دست بیاورد. 

 VERBAL صحبت  های کالمی پاسخ می دهد . به وسیله باز کردن چشمانش وقتی کسی با او : بیمار به محرک 

 می کند . بیمار کامالً به شخص و زمان و مکان آگاه نیست.
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PAINFUL .بیمار به پاسخ صدا نمی دهد ولی در مقابل تحریکات دردناک پاسخ می دهد : 

UNRESPONSIVE به تحریکات دردناک نمی دهد. : بیمار قادر به صحبت کردن نیست و پاسخی هم 

Glasco Coma Scale Score in children& infant 
Category Score Response <1 year Response > 1year 

Eye opening 

4 Spontaneous                                  ارادی Spontaneous                                  ارادی 

3 
To shout                                         با فریاد To shout                                       با فریاد 

2 
             To pain        با درد           To pain           رددبا     

1 
              None                     هیچ              None            هیچ      

 
 
 

Best motor 

6 Normal movement Obeys command 

5 Localized pain Localized pain 

4 Flexion withdrawal Flexion withdrawal 

3 Flexionabnormal(decorticate) Flexionabnormal(decorticate) 

2 Extension(decerebrate) Extension(decerebrate) 

1 None None 

category score 2-23   Months 2-5   year >5 year 

 
 
 
 

Best verbal 

5 
Smiles/cries  

Appropriate 
Appropriate word 

 
Orientated 

 

4 
Irritable & 

continually cries 

Inappropriate words 
 

Confused 

 

3 Cries to pain 
Cries/screams 

 )گریه ،جیغ زدن( 
 

In appropriate Word 
 

2 
Moans to pain 

 )ناله با درد(
 

Grunts 
 Incomprehensible )خرخر(

1 None None None 
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 FOUR  Score  بر اساسمعیار سطح هوشیاری 
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  ارزیابی قدرت عضالنی

 
 

 درجه بندی قدرت عضالنی:

 درجه بندی می شود: نمره صفر تا پنجقدرت عضالنی از 

 صفر: عدم وجود انقباض عضالنی

 کت خفیفی که به سختی قابل تشخیص باشد و یا انقباض خفیفیک: حر

 دو: حرکت فعال بخشی از بدن با حذف نیروی جاذبه

 سه: حرکت فعال در برابر نیروی جاذبه

 چهار: حرکت فعال در برابر نیروی جاذبه و کمی مقاومت

 پنج: حرکت فعال در برابر مقاومت کامل بدون ایجاد خستگی ) قدرت عضالنی طبیعی(

 معیار ارزیابی ریسک سقوط مورس

 Riskعوامل خطر

Factor 

 Scoreامتیاز   Scaleمعیار 

 0 ندارد سابقه سقوط

 25 دارد

 0 خیر ) فقط یک تشخیص پزشکی فعال ( تشخیص ثانویه

 15 بله ) بیش از یک تشخیص پزشکی فعال برای هر نوبت پذیرش (

ویلچر / کمک گرفتن از پرستار/ بدون  استراحت مطلق / استفاده از وسایل کمک حرکتی

 وسیله کمک حرکتی راه می رود

0 

 15 استفاده بیمار از عصا و واکر

بیمار هنگام راه رفتن از اثاثیه ) کمد ، صندلی و ...( اطراف خود کمک می 

 گیرد

30 

مایع درمانی وریدی یا 

 هپارین الک

 0 ندارد

 20 دارد

الگوی گام برداشتن و 

 حرکتی

 0 مالنر

 10 ضعیف

 20 معیوب

 0 طبیعی ) آگاه به توانایی ها و محدودیت های حرکتی خود ( ذهنی –وضعیت روانی 

 15 اغراق در توانایی ها / فراموش کردن محدودیت ها
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 معیار ارزیابی ریسک سقوط  در کودکان )هامپی دامپی(

 7-11بیماران در خطر پایین سقوط : 

 و یا بیشتر 12بیماران در خطر باال : 

 امتیاز ضوابط پارامتر

 4 کمتر از سه سال سن

 3 بین سه تا هفت سال

 2 بین هفت تا سیزده سال

 1 سیزده سال وبزرگتر

 2 پسر جنسیت

 1 دختر

 4 تشخیص نورولوژیک تشخیص بالینی

اختالل در اکسیژن رسانی ) تشخیص تنفسی، دهیدراتاسیون،آنمی ،بی 

 اشتهایی، سنکوپ/سرگیجه ، موارد دیگر (

3 

 2 رفتاری -اختالالت روانی 

 1 تشخیص های دیگر

 3 عدم آگاهی از محدودیت ها اختالالت شناختی

 2 فراموش کردن محدودیت ها

 1 ه و آشنا به توانایی های خودآگا

 4 سابقه سقوط نوزاد یا کودک از تخت فاکتورهای محیطی

 3 بیماراز وسایل کمک حرکتی استفاده می کند یا نوزاد ،شیرخوار در تخت است 

 2 بیمار در تخت است 

 1 ناحیه خارج از تخت بیمار

پاسخ به جراحی /مسکن  

 یا بیهوشی

 3 شته استساعت  گذ 24مربوط به 

 2 ساعت گذشته است 48مربوط به 

 1 ساعت گذشته است یا اصال انجام نشده است 48بیش از 

 3 استفاده همزمان از داروهای زیر

 امتیاز ریسک سقوط بیمار ) معیار مورس (

  ریسک باال  و بیشتر 45

 متوسطریسک   44تا  25

 ریسک کم   24تا  0
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 و بیماران فلج (  ICUمسکن ها ) به غیر از بیماران بستری در  - داروهای مصرفی

 هایپنوتیک ها -

 باربیتورات ها -

 فنوتیازین ها -

 ها ضد افسردگی -

 ملین ها / دیورتیک ها -

 نارکوتیک ها -

 2 یکی از داروهای لیست باال

 1 داروهای دیگر / عدم مصرف دارو

 ارزیابی وضعیت پوست

 (:Edemaادم )
 ن ادم ) سالمت عروق و حجم مایع داخل و خارج سلولی(وبد صفر 

 1ی(وی بدن) سرپا ایستادن طوالنر پالس ادم در حد لباس ها و جوراب بر(2mm) 

 2)پالس ادم قابل مشاهده در ساق پا و مچ پاها ) افزایش حجم مایعات و کمبود آلبومین (4mm) 

 3)پالس ادم گوده گذار)بیماری های قلبی و نارسایی قلبی (6mm) 

  4پالس ادم گوده گذار  (mm8) 

 

 طرفه ادم یک 

o سلولیت 

o (ترمبوز ورید عمقیDVT) 

o انسداد مسیر لنفاوی در اندام تحتانی 

 ادم قلبی

o متقارن و پیشرونده 

o سمت ران و اندام تناسلی و شکم باال می آید.ه از مچ پا شروع و ب 

 ادم جنرالیزه 
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o سندرم نفروتیک 

o  عارضه ناشی از نارسایی غده تیروئیدکه پلک ها متورم وپف آلود است (میکزدم( 

o گلومرونفریت حاد 

o هیپوپروتئینمی 

 ک غروب ایجاد شود ناشی از نارسایی قلبی و عروقی است.ادمی که صبح وجود نداشته باشد ولی نزدی

 ادمی که با بلند کردن عضو برطرف می شود علت قلبی ندارد.

صورت       : معیار برادن ست ثبت گردد و با توجه به میزان آن اقدامات ثبت گردد و در  سمت پو شیفت ها در ق در کلیه 

شحات    شاری ، محل ، اندازه ، درجه ، نوع تر صات لبه زخم ،   وجود زخم ف شخ ، نوع بافت زخم )نکروز ، گرانوله و ...( ، م

 مشخصات پوست اطراف زخم ، مراقبت و اقدامات ثبت شود.

در صورتی که از پانسمان های نوین استفاده می گردد  نوع پانسمان به کار برده و تاریخ انجام پانسمان و تاریخ تعویض 

 بعدی ثبت گردد.

در اطفال و معیار بررسی  خطر آسیب  Qبر اساس معیار برادن در بزرگساالن ، معیار برادن  میزان خطر بروز زخم فشاری

 پوستی در نوزادان  تعیین می شود.

 

 معیار برادن در بزرگساالن

 امتیاز ارزیابی درک حسی )واکنش بیمار  نسبت به درد ناشی از فشار(

 4 سالم و بدون ضعف ) هوشیار و بدون اختالل حسی است(

 3 محدود شده )گاهی اوقات هوشیار نیست یا توانایی درک احساس درد را در یک یا دو اندام ندارد( نسبتاً

ساس درد را در      سخ می دهد یا توانایی درک اح شده )فقط به محرک دردناک پا سیار محدود  بدن  2/1ب

 ندارد(
2 

 1 نقاط بدن ندارد( محدود شده) بیهوش است یا توانایی درک احساس درد را در اکثر کامالً

 امتیاز بیمار رطوبتارزیابی میزان 

 4 به ندرت مرطوب )پوست خشک و ملحفه ها طبق روتین بدون خیس بودن تعویض می شود(

 3 مرطوب و روزانه ملحفه نیاز به تعویض دارد( نسبتاًگاهی مرطوب )پوست 

 2 یض دارد(بسیار مرطوب )پوست اغلب مرطوب و در هرشیفت ملحفه نیاز به تعو

 1 همواره مرطوب ) پوست همواره  خیس است و با هر بار تغییر وضعیت خیس بودن آن مشاهده می شود(

 امتیاز ارزیابی میزان فعالیت فیزیکی بیمار

 4 مرتب راه می رود )به طور مستقل راه می رود(

 3 وقات در تخت یا صندلی است(گاهی راه می رود )در فواصل کوتاه بدون یا با کمک راه می رود یا اغلب ا

 2 محدود به صندلی )توانایی راه رفتن ندارد یا قادر به تحمل وزن بدن نیست و باید از ویلچر کمک بگیرد(
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 1 محدود به تخت )توانایی یا اجازه خروج از تخت را ندارد(

 امتیاز ارزیابی توانایی بیمار در تغییر وضعیت و جابجایی

 4 ر و مستقل تغییر وضعیت می دهد(بدون محدودیت ) مکر

 3 محدودیت کم ) قادر است به صورت مستقل اما به میزان کم وضعیت بدنی خود را تغییردهد(

 2 بسیار محدود ) گاهی اوقات  به میزان کم تغییر وضعیت می دهد  اما  نه به صورت مستقل و مکرر (

 1 انجام دهد( بی حرکت ) قادر نیست هیچ گونه تغییر وضعیتی کامالً

 امتیاز ارزیابی تغذیه

 4 عالی ) به صورت کامل وعده غذایی را می خورد نیاز به مکمل غذایی ندارد(

سهم پروتئین روزانه را دریافت می کند یا تغذیه                 معموالًکافی)   وعده غذایی را کامل می خورد.چهار 

 لوله ای یا  تغذیه وریدی کامل دریافت می کند(
3 

سهم پروتئین روزانه را دریافت می کند.یا کمتر    نا اًتقریب سه  کافی) به ندرت وعده غذایی را می خورد.

 ازمیزان تجویز شده تغذیه لوله ای یا وریدی  دریافت می کند(
2 

ضعیف) به ندرت      سیار  سهم پروتئین روزانه را دریافت می کند یا    3/1ب وعده غذایی را می خورد.دو 

 روز فقط سرم بگیرد و یا  رژیم غذایی شفاف دریافت کند( 5باشد و بیش از  NPOبیمار
1 

 امتیاز ارزیابی نیروی اصطحکاک بین پوست و سطوح

سیختگی ظاهر   صطکاک و از هم گ ست به راحتی در تخت حرکت کند   اًنیروی ا وجود ندارد.) بیمار قادر ا

 وضعیت بدن را حفظ کند(
3 

سیختگی    صطکاک و از هم گ سبتاً نیروی ا ستفاده می   وجو ن سمتی از بدن به عنوان تکیه گاه ا د دارد.)از ق

 کند گاهی اوقات به سمت پایین سر می خورد(
2 

سیختگی وجود دارد.)    صطکاک و از هم گ سر می خورد احتیاج  به تغییر     معموالًنیروی ا سمت پایین  به 

 وضعیت مکرر دارد.بیمار اسپاسم یا کنتراکچر دارد و یا بی قرار است(
1 

 23 از کلامتی

 

 پائین خطر با بیماران :  15-18 امتیاز

 متوسط خطر با  : 13-14 امتیاز

 زیاد خطر با  : 10-12امتیاز

 زیادو کمتر :  بیمار با خطر بسیار  9امتیاز 
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 کودکان در Q برادن معیار

 ارزیابی توانایی بیمار در تغییر وضعیت و جابجایی امتیاز

 قل تغییر وضعیت می دهد(بدون محدودیت ) مکرر و مست 4

 محدودیت کم ) قادر است به صورت مستقل اما به میزان کم  وضعیت بدنی خود را تغییر دهد ( 3

 بسیار محدود ) گاهی اوقات  به میزان کم تغییر وضعیت می دهد اما  نه به صورت مستقل و مکرر ( 2

 ام دهد(بی حرکت ) قادر نیست هیچ گونه تغییر وضعیتی انج  کامالً 1

 ارزیابی میزان فعالیت فیزیکی بیمار امتیاز

 مرتب راه می رود ) به طور مستقل راه می رود( 4

3 
در فواصل کوتاه بدون یا با کمک راه می رود یا اغلب او قات در تخت یا صندلی گاهی راه می رود )

 است(

2 
بدن نیست و باید از ویلچر کمک محدود به صندلی ) توانایی راه رفتن ندارد یا قادر به تحمل وزن 

 بگیرد(

 محدود به تخت ) توانایی یا اجازه خروج از تخت را ندارد( 1

 ارزیابی درک حسی)واکنش بیمار  نسبت به درد ناشی از فشار( امتیاز

 ()هوشیار و  بدون اختالل حسی استسالم و بدون ضعف  4

3 
سبتاً  ست یا تو     ن شیار نی شده )گاهی اوقات هو ساس درد را در یک یا دو اندام  محدود  انایی درک اح

 ندارد(

2 
ساس درد را در       سخ می دهد یا  توانایی درک اح شده )فقط به محرک دردناک پا سیار محدود   2/1ب

 بدن ندارد(

 محدود شده ) بیهوش است یا توانایی  درک احساس درد  را در اکثر نقاط بدن ندارد( کامالً 1

 ست بدن بیمارارزیابی رطوبت پو امتیاز

4 
ست    شک طبق روتین و ملحفه ها  هر       معموالًبه ندرت مرطوب ) پو ست .پو شک ا ساعت یک   24خ

 بارتعویض می شود(

 (ساعت یک بار تعویض می شود 12هر  گاهی مرطوب ) پوست گاهی مرطوب است 3

 ض دارد(ساعت  یک بار نیاز به تعوی 8بسیار مرطوب ) پوست اغلب مرطوب و ملحفه  ها هر  2

1 
شاهده می        ضعیت خیس بودن آن م ست و با هر بار تغییر و ست همواره  خیس ا همواره مرطوب ) پو

 شود(

 ارزیابی نیروی اصطحکاک بین پوست و سطوح امتیاز

 بدون مشکل واضح ) قادر به تغییر وضعیت بدون کمک است . قدرت عضالنی طبیعی است( 4

3 
احتمال کشیده شدن پوست با سطوح وجود دارد .  به سمت پایین  مشکل بالقوه )ضعف در حرکت دارد .

 سر می خورد(

2 
شکل )  شیده می شود . به طور مکرر در تخت یا صندلی     م در جابه جایی کامل ، پوست بر روی ملحفه ک

 به سمت پایین سر می خورد(
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1 
صطکاک دایمی پ      سم ،کنتراکچر یا بی قراری دارد . ا سپا شکل عمده ) بیمار  ا سطوح وجود   م ست با  و

 دارد(

 ارزیابی تغذیه امتیاز

 عالی )دریافت کالری متناسب با سن بیمار است نیاز به مکمل غذایی ندارد( 4

3 
سهم پروتئین  مورد نیازروزانه را دریافت می کند یا  تغذیه   4کافی )وعده غذایی را کامل می خورد . 

 لوله ای یا  تغذیه وریدی کامل دریافت می کند(

2 

سهم پروتئین مورد نیاز روزانه را دریافت می کند   3ناکافی ) به ندرت وعده غذایی کامل  می خورد . 

ن مورد نیاز سن  است یا تغذیه ی لوله ای یا وریدی کمتر از میزا   3mg/dlیا سطح آلبومین سرم کمتر از   

 (اش دریافت می کند

1 
سهم پروتئین روزانه را دریافت می کند یا    2رد . وعده غذایی را می خو  3/1بسیار ضعیف ) به ندرت    

 روز فقط سرم بگیرد و یا رژیم غذایی شفاف دریافت کند( 5باشد و بیش از  NPOبیمار

 ارزیابی خون رسانی و اکسیژن رسانی بافتی امتیاز

4 
است  باشد . هموگلوبین طبیعی %95عالی ) فشارخون طبیعی ، درصد اشباع اکسیژن شریانی بیشتر از      

Capillary Refill  ثانیه طول  بکشد( 2کمتر از 

3 
باشد یا هموگلوبین  %95کافی ) فشارخون طبیعی ، درصد اشباع اکسیژن شریانی  ممکن است کمتر از       

 خون طبیعی است( PHثانیه طول بکشد . 2بیشتر از   Capillary  Refillاست یا  10mg/dlکمتر از 

2 

شارخون طبیعی ،   شده ) ف ست کمتر از         مختل  شریانی  ممکن ا سیژن  شباع اک صد ا شد یا   %95در با

ست یا   10mg/dlهموگلوبین کمتر از  شتر از   Capillary Refillا شد .   2بی خون کمتر از  PHثانیه طول بک

 است(7.40

1 
باشد یا به دلیل شرایط فیزیولوژیک    50mmhgکمتر از  MAP)مختل شده )فشار متوسط شریانی )     کامالً

 یت نیست(عدر به تحمل تغییر وضخود قا

 

 و کمتر : بیمار با خطر بسیار زیاد 16امتیاز

 راهنمای ارزیابی خطر بروز زخم فشاری در نوزادان
 ارزیابی وضیت جسمی امتیاز

 هفته 38سن تولد بیشتر از  4

 هفته 38هفته تا  33سن تولد  3

 هفته 38هفته تا  28سن تولد  2

 ترهفته یا کم 28سن تولد  1

 ارزیابی وضعیت ذهنی امتیاز

 بدون اختالل )بیدار و فعال( 4

 محدود شده )خواب آلود( نسبتاً 3

 بسیار محدود شده ) فقط به محرک دردناک  پاسخ می دهد( 2

 داروهای خواب آور( محدود شده ) عدم پاسخ به محرک دردناک به دلیل اختالل در سطح هوشیاری یا دریافت کامالً 1

 ارزیابی وضعیت تحرک زامتیا

 تغییر دهد( وبدون محدودیت ) بیمار قادر است به صورت مستقل  وضعیت بدنش را متناسب با سن ا 4

 تغییر دهد(و محدودیت کم ) به صورت مستقل و مکرر اما به میزان کم وضعیت بدنش را متناسب با سن ا 3
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 تغییر دهد( وان کم وضعیت بدنش را متناسب با سن ابسیار محدود ) گاهی اوقات به صورت مستقل اما به میز 2

 کوچکترین تغییری ایجاد کند( یشقادر نیست بدون کمک،در وضعیت بدنی خود یا اندام هامحدود) کامالً 1

 ارزیابی وضعیت فعالیت فیزیکی امتیاز

 بدون محدودیت )در بخش ، در تخت کودک است( 4

 انکوباتور تک یا دو جداره است(اندکی محدود شده )بیمار در بخش در  3

 محدود به تخت ) بیمار در بخش مراقبت ویژه در انکوباتور تک یا یا دو جداره است( 2

 محدود به تخت )بیمار در بخش مراقبت های ویژه در وارمر رادیانت است( کامالً 1

 ارزیابی وضعیت تغذیه امتیاز

 ش را در هر وعده غذایی  از طریق تغذیه با شیر مادر یا شیر خشک دریافت می کند(عالی )بیمار کالری متناسب با رشد و تکامل ا 4

 کافی )بیمار کالری متناسب با رشد و تکامل اش را در هر وعده غذایی  از طریق تغذیه با  لوله دریافت می کند( 3

2 
سنش دریافت  می کند یا بیمار با تغذیه وریدی یا مایع درمانی  ناکافی) بیمار کمتر از مقدار مطلوب ، مایعات ، شیرخشک و یا شیر مادر به نسبت

 (حمایت تغذیه ای می شود

 دریافت می کند(ی است و  مایعات وریدی  با یا بدون تغذیه ورید NPOبسیارضعیف ) بیمار  1

 ارزیابی رطوبت پوست امتیاز

 (خیس بودن تعویض می شود وتین بدونملحفه طبق ر وخشک  است  معموالًبه ندرت مرطوب ) پوست  4

 (نیاز به تعویض اضافی  ملحفه داردمرطوب است و روزی یک بار  نسبتاًگاهی مرطوب ) پوست  3

 هر شیفت نیاز به تعویض اضافی ملحفه دارد(و مرطوب ) پوست اغلب مرطوب است  2

 می شود.(  ودن پوست مشاهدههمواره مرطوب ) هر زمان که بیمار حرکت می کند یا تغییر وضعیت می دهد خیس ب 1

 و کمتر: بیمار با خطر بسیار زیاد 13امتیاز

 

 تعریف زخم فشاری

آسیب محدود شده به پوست و یا بافت های زیرین در اثر فشار یا فشار همراه با نیروهای اصطکاک و        "

 "برجستگی های استخوانی را درگیر می کند. معموالًکشیدگی زخم فشاری نام دارد و 
 

 (national  pressure ulcer Advisory panel)(NPUAPت مختلف زخم بستر بر اساس تعریف ارائه شده از سوی)درجا

 درجه یک

قرمزی غیر قابل برگشت منطقه ای از پوست ) اگر پوست را بین دو انگشت بگیریم کمرنگ نمی شود( بدون ایجاد آسیب و     

ستخو    معموالًزخم در آن، که  ستگی ا شده با رنگ   بر روی یک برج ست رنگ ناحیه درگیر  انی قرار دارد. در افراد تیره پو

سردتر از ناحیه مجاورش        سفت یا نرم ، گرم تر یا  ست دردناک،  سیب دیده ممکن ا ست اطراف آن تفاوت دارد. ناحیه آ پو

 باشد. در افراد تیره پوست، تشخیص زخم فشاری درجه یک مشکل است.
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 درجه دو 

سبی   ست دادن ن صورتی متمایل به قرمز بدون بافت زرد         از د ستر  سطحی باز با ب صورت یک زخم  ضخامت درم، که به 

(slough          .شود شاهده  شفاف م شده حاوی مایع  شده یا باز  صورت یک تاول باز ن ست به  ( تظاهر می یابد. هم چنین ممکن ا

( تظاهر می یابد این bruisingدی )زخم درجه دو به صورت یک زخم سطحی شفاف یا خشک، بدون بافت زرد و بدون کبو    

(، آسیب ناشی از جای چسب، درماتیت ناحیه پرینه،     skin tearsدرجه بندی نباید جهت زخم های ناشی از پارگی پوست   )  

 خشک شدگی یا لیچ افتادگی اطراف زخم به کار برود. کبودی نشانه احتمال آسیب عمیق بافتی است. 

 

 
 

 سه درجه

 .اند نشده آشکار ماهیچه یا تاندون ، استخوان اما شده آشکار زیرجلدی بافت ، رفته دست از درمیس کامل ضخامت

  .است نپوشانده را رفته دست از بافت عمق اما باشد داشته وجود است ممکن زرد بافت

 (سری  پس ناحیه) پوت اکسی  ، گوش الله ، بینی پل است.  متفاوت مختلف آناتومی مناطق در سه  درجه فشاری  زخم عمق

ست  سطحی  مناطق این در سه  درجه زخم بنابراین . ندارند زیرجلدی بافت  بافت توجهی قابل مقدار که نواحیدر  اما ا

سیع  زخم ، دارند زیرجلدی سترده  و و شان  سه  درجه از نوع ای گ ستخوان  که شود  می یادآوری مجدداً .دهند می ن  و ا

 .نیست لمس و قابل مشاهده زخم نوع این در تاندون

 
 

 چهار درجه

 ممکن اسکار . اند شده آشکار تاندون و ماهیچه ، استخوان . است رفته دست از زیرجلدی بافت و درمیس کامل ضخامت

 آناتومیکی موقعیت به بسته نیز چهار درجه فشاری زخم یک عمق. باشد داشته وجود زخم بستر نقاط از بعضی در است

 ، مرحله این در ، زیرجلدی بافت نداشتن دلیل به پا قوزک و سری پس طقهنم ، گوش ، بینی پل ، است زخم متفاوت
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 تاندون و فاشیا مانند حمایتی ساختارهای یا و ماهیچه به توانند می چهار درجه های زخم .رسند نظر می به سطحی

 زخم نوع این در هشد آشکار تاندون یا استخوان . دارد وجود ها زخم نوع این در تیاحتمال استیئومیل  .شوند کشیده

 .است لمس مشاهده قابل

 

 
 

 : بندی درجه غیرقابل

 و رنگ ای قهوه یا و سبز ، خاکستری ، زرد یافته شکل تغییر بافت با زخم بستر اما است رفته دست از بافت کامل ضخامت

 .است شده پوشیده رنگ سیاه یا و ای قهوه چرمی ، زرد اسکار بافت یا با

 .گردد نمایان زخمبستر  تا شود برداشته ای اندازه به اسکار یا اسالف بافت باید زخم درجه و واقعی عمق تعیین جهت

صورت  به بافت این .شوند برداشته نباید و کنند می عمل بدن طبیعی پوشش عنوان به ها پاشنه در ثابت اسکار بافت : نکته

 .ندارد وجود مایع آن زیر در و است التهاب بدون و سالم ، چسبنده ، خشک
 

 
 
  

 (Suspected deep tissue injury) :بافتی عمیق آسیب احتمال

 آسیب احتمال باشد شده ایجاد خون از پر تاول یا داد رنگ تغییر ارغوانی یا بنفش به سالم پوست از محدودی ناحیه اگر

 خمیر یا و سفت ، دردناک ستا ممکن ناحیه این .باشد می کشیدگی و فشار از ناشی که دارد وجود زیرین های به بافت

 آسیب محل دمای شرایط این در( باشد مانده سالم انار پوست و باشند فشرده را آن که اناری مثل ) باشد و متورم مانند

 آسیب از ناشی تغییرات  .سخت است پوست تیره افراد در آسیب نوع این تشخیص است مجاور بافت از سردتر یا گرمتر

 یک با بعدی مراحل در است که ممکن باشد زخم تیره بستر یک روی بر نازک تاول یک صورت به است ممکن بافتی عمیق

 های الیه ، ممکن های تمام درمان انجام رغم علی گاهی موارد گونه این در  .شود پوشیده اسکار بافت از نازک دانه

 .شوند می درگیر دیده آسیب بافت از تریبیش
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به دلیل فشار ناشی از تجهیزات و ایسکمی حاصل از آن فشار ، ایجاد می شوند . این زخم ها  بعضی از زخم های فشاری

در اثر کاربرد و پوزیشن غیر صحیح برخی از تجهیزات مانند گردن بند طبی ، لوله تراشه یا پروب پالس اکسی متری به 

 ی فشاری است.وجود می آیند.طبقه بندی و درمان چنین زخم هایی نیز مشابه دیگر زخم ها

 پیشگیری از زخم فشاری در افراد  پرخطر شامل موارد زیر می باشد:
 

 

 مشاهده پوست در بیماران جدید از نظر هرنوع عالمت اختالل در تمامیت پوستی .1

 مشاهده پوست در هر تعویض شیفت از نظر هرنوع عالمت اختالل در تمامیت پوستی .2

 پوستمواد محرک  استفاده اجتناب از .3

 خشکی پوست با مرطوب کننده های موضعیدرمان  .4

 اجتناب از تماس طوالنی مدت پوست با مایعات بدن )ترشحات( .5

 بهبود وضعیت کنترل اختیار بیمار به صورت فعاالنه .6

 اجتناب از تماس پوست با سطوح پالستیکی  .7

 برداشتن پتوهای گرم کننده وقتی که کاهش دمای بدن تصحیح شد .8

 تحمل پوستی در مقابل فشار باشد.) حداقل هر دو ساعت یک بار(متناسب با تغییر وضعیت بدن  .9

 حفظ تغذیه متعادل .10

 متخصص تغذیه مشاوره با   .11

با استفاده از فوم یا بالشتک مانع تماس مستقیم بین برجستگی های استخوانی شود.از رینگ یا دستکش حاوی آب یا هوا ،         .12

 .استفاده نشود

 جتناب شود.از نشستن بدون سطوح حمایتی در صندلی ا .13

 از روش های مناسب جا به جایی بیمار استفاده شود. .14

 حفاظت ازپوست در مناطقی که عریان است با ا ستفاده از  پانسمان های حفاظتی و الیه های محافظ .15

 درجه 20باال بردن پایین تخت تا  .16

 پایین آوردن سر تخت در صورت نداشتن منع پزشکی .17

 م و بالشتک باال بردن پاشنه ها با استفاده از فو .18

 استفاده از محافظ پاشنه ها .19

 متحرک کردن بیمار هر جایی که ممکن باشد .20

 به متخصص فیزیوتراپیست ارجاع بیمار .21

 تخت های مخصوصیا تشک وسایلی که فشار را به طور مداوم کم می کنند مثل  .22

 د.وسایل تغییر دهنده فشار مثل تشک هایی که در آن الیه های تغییر دهنده فشار وجود دار .23
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 انواع پوزیشن و کاربرد آن:
 اهداف و کاربرد وضعیت ها

 

Lateral   position 

 وضعیت خوابیده به پهلو

 برقراری آسایش بیمار -1

 تغییر وضعیت دادن به بیمار و رفع صدمه به پوست -2

 انجام برخی فعالیت های تشخیصی -3

 

 

Prone   position 

 وضعیت خوابیده به شکم

 طبیعی زانوها و مفاصل لگنپیشگیری از خمیدگی غیر  -1

 تسهیل در خروج ترشحات -2

 تغییر وضعیت دادن به بیمار و رفع صدمه احتمالی-3

 بهبود اکسیژن درمانی- 4 -4

 انجام برخی فعالیت های تشخیصی و درمانی - 5 -5

 

Supin  position 

 وضعیت خوابیده به پشت

 فراهم کردن آسایش بیمار -1

 احتمالی تغییر وضعیت دادن و رفع صدمه -2

 انجام برخی فعالیت های شخصی و درمانی -3

 

Semi sitting  position 

 وضعیت نشسته و نیمه نشسته

 بهبود انبساط قفسه سینه و تهویه ریوی -1

 تغییر وضعیت دادن و کمک به حفظ سالمت بدن -2

 تحلیل در انجام برخی فعالیت های روزمره زندگی -3

 شخصیانجام برخی از فعالیت های   -4

 

Semi prone position 

 طرفه نیمه رو به شکم وضعیت یک

 تغییر وضعیت دادن به بیمارو پیشگیری از صدمه پوستی -1

 برقراری آسایش بیمار -2

 تسهیل در خروج ترشحات از دهان و پیشگیری از آسپیراسیون -3

 انجام برخی فعالیت های شخصی و درمانی -4

 

Recovery  position 

 ودیوضعیت بهب

 برقراری و ابقاء راه هوایی -1

 پاک کردن راه هوایی و خروج ترشحات -2

 جلوگیری از اسپیراسیون  و بازگشت مجدد مواد ترشحی به حلق و انسداد راه هوایی -3

 حفظ آسایش بیمار -4

Lithotomy  position 

 وضعیت لیتوتومی )زایمان(
 انجام کارهای شخصی و درمانی -1

 انجام زایمان طبیعی -2

 

Knee chest  position 

 وضعیت سجده

 تسکین درد بیمار -1

 انجام کارهای شخصی و درمانی -2

 اصالح پروالپس بند ناف  در مادر باردار -3
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 بررسی  و ثبت زخم فشاری
 

 محل قرارگیری زخم -1

 باید از واژه های صحیح آناتومی استفاده شود. 

 درجه زخم-2

 می شود. تعیین NPUAPبر اساس سیستم درجه بندی زخم فشاری توسط  

 اندازه گیری ابعاد زخم  -3

شامل بزرگترین طول، بزرگترین عرض و بیشترین عمق زخم با استفاده از واحد اندازه گیری استاندارد مانند خط کش های     

 کاغذی یک بار مصرف

 بررسی ترشحات -4

 شامل توجه به مقدار آن ) کم، متوسط، زیاد(،  بو، قوام و رنگ آن می باشد.

 : Serous .این نوع ترشحات بصورت مایع رقیق و آبکی )شفاف یا زرد کاهی رنگ( می باشد 

: Serousanguinous.بصورت خونابه می باشد 

Sanguinous .بصورت ترشحات خونی است  : 

Purulentصورت مایع غلیظ، سبز یا زرد ، کرمی و قهوه ای رنگ می باشد.ه :  مایع چرکی که ب 

 

 روش زیر می باشد: نحوه ثبت میزان ترشحات به 

 درصد سطح پانسمان توسط ترشحات پوشانده شده است. 33کم: کمتر از 

 درصد سطح پانسمان توسط ترشحات پوشانده شده است. 67متوسط: کمتر از       

 درصد سطح توسط ترشحات پوشانده شده است. 67زیاد: بیش از       
 

 پوست اطراف زخم -5

 در صورت مشاهده ثبت شود. باید به موارد زیر توجه شود و

Desiccation   
 پوست اطراف زخم بصورت پوسته پوسته در می آید که به علت خشک بودن بستر خود زخم می باشد.  

Maceration )لیچ افتادگی ( 

ت لبه نرم شدن پوست اطراف زخم به دلیل ترشحات بیش از حد و یا تماس ترشحات با پوست سالم؛ گفته می شود. در این حا  

ست. لیچ افتادگی )      شباع از مایع ا سفید رنگ و ا ست  سب و درمان نامناسب     macerationپو سمان نامنا ( می تواند به دلیل پان

شگیری از لیچ افتادگی عبارتند از: استفاده از یک کرم محافظ اطراف      ترشحات یا افزایش ترشحات رخ می دهد. راه های پی

 نگام، انتخاب پانسمان با قدرت جذب بیشتر.زخم، تعویض پانسمان به موقع و زود ه

Epithelialization    
یه زخم از حاش معموالًاپی تلیالیزاسیون، بازسازی مجدد اپی درمی بر روی سطح زخم است. مهاجرت سلولهای اپی تلیالیزه   

ل رشد جدید در مرکز زخم  طرف مرکز زخم ادامه می یابد. همچنین در صورتی که فولیکول مو یا سلو  ه ) لبه زخم( آغاز و ب

شد    شته با شد و تکثیر و مهاجرت می کند.      ، اپی وجود دا شروع به ر سیون از این مناطق  زه بافت اپی تلیالی معموالًتلیالیزا

ست و در لبه های زخم قرار دارد و ب    شده    ه صورتی کم رنگ ا شیده  شی از زخم که با بافت اپی تلیالیزه پو  ، طور کلی بخ
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رنگ و درخشان می باشد. باید دقت کنید بافت اپی تلیاله بسیار شکننده و ظریف است و به راحتی آسیب        صورتی یا نقره ای 

 می بیند بنابراین نیاز به حمایت و محافظت دارد.

 نوع لبه زخم   -6

 باشند.  attachedبه قاعده و بستر زخم چسبیده یا 

 ی گویند.هم م  underminingآزاد  و جدا شده باشند که به این حالت

 می گویند. rolledبه سمت داخل چرخیده باشند که به آن گرد ، یا فرورفته یا 

 نوع  بافت بستر زخم :    -7

 هلبافت گرانوله ، یا بافت اپی تلیابافت نکروز ، بافت اسالف ، 

 عالیم و نشانه های بالینی عفونت  -8

 * بافت اسالف جدید یا افزایش یافته

 ییر در رنگ و قوام* افزایش ترشحات ، تغ

 * بافت گرانوالسیون ضعیف ) شکننده ، قرمز روشن یا گرانوالسیون بیش از حد (

 * قرمزی ، گرما ، سفتی اطراف زخم

 * افزایش ناگهانی گلوکز خون و دیابتی شدن بیمار

 * درد یا حساسیت به لمس

 * بوی غیرطبیعی 

سب )  2* عدم بهبود زخم پس از  شاری و فراهم    هفته علیرغم درمان منا شامل حذف یا کاهش عوامل خطرزایی بروز زخم ف

 کردن شرایط مطلوب برای ترمیم زخم ( 

 

 درمان زخم

  TIMEمدل 
T:  Tissue .)اگر بافت غیر زنده وجود داشت شناسایی و دبرید شود( 

I: Inflammation or Infection    سی ستفاده از آنتی بیوتیک  ضعی درمان  تمیک و آنتی میس )عفونت زخم با ا کروبیال های مو

 شود(.

M :Moisture imbalance هایی با قدرت جذب متناسب استفاده شود(. )بر اساس میزان رطوبت زخم از پانسمان 

E :Edge of wound  و درمان شوند(. های زخم غیر طبیعی هستند شناسایی هلب)اگر 

 م شود.درمان زخم بر اساس فیزیولوژی ترمیم زخم به شیوه مرطوب انجا 

 

 ضایعات اولیه پوستی:

 ضایعات مسطح و غیر قابل لمس همراه با تغییر رنگ پوست:

 سانتی متر 1ماکول: یک نقطه مسطح کوچک تا 

Patch سانتی متر و بزرگتر 1: ضایعه مسطح 

 

 برجستگی های قابل لمس) توده های سفت(:
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 ی درهم آمیخته است. مانند پسوریازیسپالک: ضایعه برجسته، یک سانتی متر یا بزرگتر اغلب با پاپول ها .1

 پاپول: ضایعات برجسته کوچک تا یک سانتی متر هستند. .2

 ندول: ضایعه مرمری شکل بزرگتر از نیم سانتی متر اغلب عمیق تر و سخت تر از پاپول .3

 کیست: ندولی که از یک ماده قابل فشردن پر شده باشد که ممکن است مایع یا نیمه جامد باشد. .4

 نطقه تا حدودی نامنظم و تقریباً ادم موضعی پوست است.کهیر: یک م .5

 برجستگی های قابل لمس که کامالً پر هستند:

 وزیکول: ضایعات برجسته کوچک تا یک سانتی متر که با مایع سروزی پر شده است. مانند هرپس سیمپلکس .1

 بوال: ضایعه برجسته، یک سانتی متر یا بزرگترکه با مایع سروزی پر شده است. .2

 سچول: با چرک پر شده است.پو .3

 
 

 

 

 

 

 

 



 مهارت های بالینی آموزش ضمن خدمت بیمارستان نمازی

 

34 
 

 های پرستاری در پروسیجرهای رایج مراقبت

 اکسیژن درمانی 

     تجویز می کند.  hypoxiaو عالئم  hypoxemiaاکسیژن نوعی دارو است که پزشک جهت برطرف کردن 

 2Fio     :  % می باشد. 21کسر اکسیژن دمی است که در هوای اتاق 

 ژن درمانیانواع روش های اکسی

 (Low Flowاکسیژن درمانی با جریان کم )

  Non Rebreathingماسک  -  Partial Rebreathingماسک  –ماسک ساده صورت  –کانوالی بینی 

 (High Flowاکسیژن درمانی با جریان زیاد )

 Aerosol- T-Piece – ETT-NTTماسک  - Venturiماسک 

  :موارد منع مصرف و احتیاطات

 هایی نمی سوزد ولی ریسک ایجاد حریق را باال می برد، بنابراین در زمان استفاده از اکسیژن ، اکسیژن به تن

 سیگار کشیدن ممنوع است و مایعات و مواد قابل اشتعال باید از منبع اکسیژن دور نگه داشته شوند.

 Oxygen Induced Hypoventilation2 : رسپتورهای شیمیایی موجود در بدن به افزایش سطحcoPa   حساس

 باعث تحریک تنفس و افزایش تعداد آن می شوند.  2Pa co می باشند و افزایش سطح 

  2 در بیماری های مزمن ریوی سطحPa co   بیش ازmmHg 60-50 می شود و رسپتورها دیگر به افزایش      

 2co Pa  2 حساس نمی باشند، بلکه به کاهشPa o  به میزان کمتر ازmmHg 60-55  پیدا می کنند. حساسیت

به بیمار داده شود، رسپتور ها کمبود اکسیژن را  L/min 3-2بنابراین اگر اکسیژن با میزان باال یعنی بیش از 

احساس نکرده و تنفس تحریک نمی شود، بنابراین تعداد و عمق تنفس ها کاهش می یابد که این اتفاق می تواند 

 و ایست تنفسی گردد.  apneaمنجر به 

 ایجاد مسمومیت با اکسیژن بستگی به غلظت و مدت زمان اکسیژن درمانی و نوع بیماری ا اکسیژن:  مسمومیت ب

ساعت استفاده شود. اکسیژن درمانی باید با  24-48یا باالتر نباید بیش از  50به میزان %  2Fio ریوی دارد. 

اکسیژن می تواند به   غلظت باالی حداقل میزان الزم که نیاز بیمار را برطرف می سازد انجام شود. در نوزادان

 شبکیه آسیب زده و منجر به نابینایی شود.

  : در صورتی که اکسیژن با میزان بیش از خشکی غشای مخاطیL/min 2  تجویز شود باید به صورت مرطوب

 استفاده گردد.

  : ک، کانوال و وب، ماسمیکروارگانیسم ها ممکن است در سیستم مرطوب کننده و وسایل انتقال اکسیژن ) تیعفونت

 ...( رشد کنند و باعث بروز عفونت گردند.

 مراقبت های پرستاری :

 .وضعیت تنفس بیمار و صداهای تنفسی به صورت مداوم بررسی گردد 

 .سیستم انتقال اکسیژن و میزان  آن چک شود 
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 مراقبت های پرستاری 2Fio روش
Low Flow 

 کانوال بینی

%44-%24 =L/min  
1-6 

%24= L/min  1 

%28= L/min  2 

%32= L/min  3 

%36= L/min  4 

%40= L/min  5 

%44= L/min  6 

 مطمئن شوید که کانوال به خوبی فیکس شده است.

گوش و پوست محل هایی که تحت فشار است را جهت پیشگیری از آسیب ناشی 

 از فشار بررسی نمایید.

 در صورت لزوم رطوب الزم را ایجاد نمایید.

 بیمار را بررسی کنید.وضعیت تنفس 

بیمار را از نظر تنفس دهانی بررسی نمایید در صورتی که تنفس دهانی داشت، 

 نبوده است. مؤثریعنی روش اکسیژن درمانی 

ماسک ساده 

 صورت
Simple  Face 

Mask 

%60-%40 =L/min  

8-5 

%40= L/min  5 

%45= L/min  6 

%55= L/min  8 

 شده باشد. بررسی کنید که ماسک به خوبی فیکس

 نقاط تحت فشار بینی و گوش و پوست بررسی شود.

 حمایت روحی را جهت کاهش ترس بیمار از ماسک و فضای بسته ایجاد نمایید.

در صورت امکان  پزشک دستور تجویز اکسیژن با کانوال را در زمان غذا 

 خوردن بنویسد.

Partial 

Rebreathing 

Mask 

%75-%60 =L/min  
6-11 

 

 آسیب ندیده است.  reservoirد که مطمئن شوی

وسایل انتقال دهنده خم شدگی یا تاشدگی نداشته باشد. مقدار جریان مشخص 

 شده را بر قرار نمایید.

High Flow 

Venturi 

Mask 

%55-%24 =L/min  

10-4 

 

 شدگی یا پیچ خوردگی بررسی کنید.  ماسک و اتصاالت را از نظرخم

 شود. غشای مخاطی از نظر خشکی بررسی

در صورت امکان  پزشک دستور تجویز اکسیژن با کانوال را در زمان غذا 

 خوردن بنویسد.

 نقاط تحت فشار را از جهت پیشگیری از بروز آسیب بررسی نمایید. 

T-Piece %100-24 حداقل =L/min  
10 

T-Piece .را به نحوی قرار داهید که حالت کشیده شدن نداشته باشد 

 وبت کافی ایجاد شده باشد.مطمئن باشید که رط
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Nasal Canula  

 

 

 

 

Partial Rebreathing 

Mask with reservoir 

 

 

Aerosol Masks 

 

 

 

Non Rebreathing 

 

 

   

 

  

 

Venturi Mask 



 مهارت های بالینی آموزش ضمن خدمت بیمارستان نمازی

 

37 
 

xygen  Hood O 

 

 

 

 

 

   تکنیک اکسیژن درمانی با ماسک وآمبو

  

  

 

 پالس اکسی متری    

 استفاده میشودبین با استفاده از نور مادون قرمز جهت بررسی اکسیژن رسانی هموگلو 

   2میزانSpo  2یاSao  % می باشد.  95-100را بررسی می کند که در افراد سالم 

  % نیاز به بررسی و اقدام فوری دارد . 91مقدار کمتر از 

 ABG  .جهت مشخص نمودن دقیق وضعیت اکسیژن رسانی الزم است 

 برای بیمار توضیح داده شود. ی متری قبل از اتصال بیمار به پالس اکس 

 گردش خون محیطی  ، ادم ، کاهش هموگلوبین ، سردی اندام حرکت،  ،نور محیطی نتایج پالس اکسی متری تحت تاثیر ،

 و وضعیت دستگاه قرار می گیرد.

 جر به است من با توجه به اینکه قرارگیری طوالنی مدت پروب بر روی یک عضو ، با اعمال فشار و گرمای موضعی ممکن

آسیب آن گردد . بنابراین محل پروب بایستی مرتباً مورد بررسی قرار گیرد و متناسب با نیاز بیمار جابجا شود تا از بروز 

 آسیب پوستی پیشگیری شود.

  میدان الکترومغناطیسی قوی مانند تجهیزات جراحی الکتریکی، عملکرد دستگاه پالس اکسی متر را  تحت تاثیر قرار

 د.می ده

  در حضور تجهیزات تصویر برداری مانندMRI   وCT scan  و ... بهتر است از دستگاه پالس اکسی متر استفاده نشود و

 از مانیتور استفاده نمایید.

 .پالس اکسی متر را اتوکالو ننمایید 

  پالس اکسی متر را در هیچ مایعی غوطه ور نکنید.پروب 

 اصله آن را از دستگاه جدا نمائید.اگر سنسور به هر دلیلی آسیب ببیند، بالف 
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 ساکشن
ساکشن روشی جهت تمیز کردن ترشحات با استفاده از فشار منفی و یک سایز مناسب از کاتتر ساکشن است. هدف از انجام        

 .ترشحات استفراغی در یک موقعیت اورژانسی است ساکشن دهانی حفظ رطوبت و سالمت دهان بیمار یا برداشتن خون و

سرفه م         همچنین هدف  ست که قادر به  شحات ریوی در بیماری ا شه خارج کردن تر شن ترا ساک ثر جهت خارج ؤاز انجام 

 .هوشیار یا دچار درجاتی از کاهش سطح هوشیاری باشد کامالًکردن ترشحات ریه نمی باشد. بیمار ممکن است 

شده و راه       شحات از راه هوایی این بیماران پاک  شن تر ساک شوند تا از آتلکتازی ثانویه به  های هوایی با با انجام  ز می 

 .ثر وکافی انجام گیردؤهای هوایی جلوگیری شود و اکسیژناسیون به صورت م انسداد راه
 

 چه زمان بیمار نیاز به ساکشن دارد؟
 

 مصنوعی هوایی راه طریق از ثرؤم تنفس انجام و هوایی راه داشتن نگه باز به یازن 

 شود می مشخص زیر شواهد با که ریوی ترشحات کردن خارج به نیاز: 

 

 صداهای تنفسی 

 افزایش PIP (حداکثر )وکاهش حجمی کنترله ونتیالتورهای در فشاردمی V کنترله ونتیالتورهای در 

 فشاری

 کاهش SAT2O در اختالل وABG  

 هوایی راه در مشاهده قابل ترشحات 

 مؤثر های سرفه جهت بیمار توانایی عدم 

 حاد تنفسی دیسترس 

 فوقانی هوایی راه ترشحات یا معدی ترشحات راسیونآسپی به شک 

 تغییر رنگ پوست 

 

 نکته: 

   1 -  ضخامت کاتتر ساکشن نباید از نصف قطر داخلی راه هوایی در بزرگساالن بیشتر باشد .

. کسمی و آریتمی می شودهیپوثانیه باشد چون باعث  15 تا 10مدت ساکشن نباید بیشتر از  - 2  

3 - در حالی که ساکشن کلمپ می باشد آن را وارد لوله تراشه بیمار کنید و با زاویه دورانی 360 درجه در حالی که 

. کاتتر را خارج می کنید ساکشن را انجام دهید  

 اگر ساکشن جهت گرفتن نمونه خلط است، از نرمال سالین استفاده نشود. -– 4

 :مختلف سنی های گروه ساکشن جهت مناسب فشار - 5

 

 پرتابل ساکشن ریدیوا ساکشن 

 mmhg80- 50 5-2      نوزادان

 mmhg100-80 10-5     اطفال

 mmhg120-100 15-10     بزرگساالن
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 پروسیجر:  

)اکسیژن را با غلظت باالتر از طریق کانوال، یا آمبو و یا با افزایش نمایید. Hyper oxygenateبیمار را قبل از ساکشن کردن  .1

FIo2 ه بیمار می دهیم (دستگاه ونتیالتور ب 

 .از تکنیک استریل استفاده کنید  .2

 وسایل حفاظت فردی بپوشید. .3

 سالین آغشته کنید تا کمی نرم گردد. الکاتتر ساکشن را با نرم .4

 کاتتر را در طول دم وارد کنید در حالی که انتهای کاتتر بسته می باشد. .5

البته توجه کنید که )سانتمتر عقب بکشید. 1-2، آن را  بعد از رسیدن کاتتر  به محل دو قسمت شدن برونش ها ) کارینا( .6

بعد اگر به مانع برخورد کردیم  کنیموارد کاتتر ساکشن رارا اندازه گیری وبه همان اندازه  NTTیا ETTبایستی طول تیوب 

 (آن را عقب بکشیدسانتمتر  1-2که همان محل کارینا است 

 رابیرون بکشید.ساکشن را انجام دهید و به صورت دورانی کاتتر  .7

 ثانیه طول بکشد. 10-15 نباید بیشتر از  حداکثر ساکشن .8

 بیمار را از نظر نیاز مجدد به ساکشن بررسی کنید و در صورت نیاز، پروسیجر را تکرار کنید. .9

 ثانیه باشد . 60تا  30فاصله بین دو ساکشن نباید کمتر از  .10

 به بیمار اکسیژن رسانی کنید.در فاصله دو ساکشن  .11

 بیمار را از نظر هیپوکسی و دیس ریتمی قلبی بررسی نمایید.ول مدت ساکشن در ط .12

 دقیقه طول بکشد.5تا  3کل زمان ساکشن نباید بیشتر از  .13

 توجه نمایید که غلظت اکسیژن در پایان ساکشن بایستی به حالت قبل بازگردانیده شود. .14

 مراقبت های بعد از پروسیجر :

 د کاتتر را بشوئید.در حالی که دستکش را در دست داری.1

 صداهای تنفسی و وضعیت اکسیژن رسانی بیمار را بررسی کنید. .2

 بیمار را از نظر عوارض جانبی مانند هیپوکسی ، دیس ریتمی قلبی ، اسپاسم برونش ها و عفونت بررسی کنید. .3

 پاسخ بیمار به ساکشن و مشخصات و مقدار ترشحات را در گزارش پرستاری ثبت نمایید. .4
 

 

 :   ساکشن  عوارض
 

 آتلکتازی 

 هیپوکسمی و هیپوکسی 

 برونش مخاطی والیه تراشه به بافتی ترومای 

 برونش اسپاسم و انقباض 

 تحتانی هوایی راه در میکروبی کلونی افزایش 
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 مغز جریان در تغییر 

 خون فشار افزایش 

 خون فشار کاهش 

 قلبی ریتمی دیس

 

 تغذیه

 
A. Nasogastric Tube (N.G.T) 

ی اورتان یا سیلیکون می باشد که به داخل معده فرستاده می شود . هدف از این اقدام، غذا یک تیوپ از جنس پل

 دادن و یا ساکشن محتویات معده می باشد.

 کارگذاری : 

 . مددجو را در وضعیت تقریبا نشسته قرار دهید 

 ،جناغ ز پایین تر اسپس تا از نوک بینی تا الله گوش و  جهت اندازه گیری مقداری از کاتتر که قرار است وارد شود

 شود.گیری سینه اندازه 

 ًباید قابل حل در آب باشد تا اگر تصادفاً  کاتتر را با یک محلول نرم کننده قابل حل در آب آغشته سازید ) حتما 

 کاتتر وارد ریه شده ، منجر به آسپیراسیون نگردد.(

 ود را زمانی که کاتتر به حلق بینی رسید، از بیمار بخواهید که سر خ Hyper extent به سمت عقب خم کند کند( )

 ، سر را به سمت جلو خم کند.بیمار را تشویق به قورت دادن کنید. زمانی که به حلق دهانی رسید

 حرکت کاتتر را کمی متوقف کنید و دوباره ادامه دهید. اگر حالت تهوع داشت ، 

 کاتتر را خارج کنید. اگر حالت تهوع ادامه پیدا کرد ، 

 محل کاتتر را بررسی نمایید: صحت 

 ) استفاده از عکس رادیولوژی ) معتبرترین روش 

 PH    (.4یا کمتر از  4مایع آسپیره شده را اندازه گیری کنید) 

 و چک رنگ محتویات آسپیره کردن محتویات معده 

  به  سی سی هوا را با سرنگ وارد کنید و 5-10گوشی پزشکی را بر روی معده بیمار بگذارید و حدود

 کشیده شود با سرنگبعد از چک هواصدای آن گوش دهید.

 .کاتتر را با چسب بر روی بینی فیکس کنید 

 

  

 



 مهارت های بالینی آموزش ضمن خدمت بیمارستان نمازی

 

41 
 

 

 (gavage)تغذیه از طریق لوله معدی

ه لوله که ب های مورد استفاده در تغذیه با یا تغذیه با لوله می باشد. محلول ویکی از این روش ها تغذیه روده ای 

ورت می باشند که به ص ها و امالح مورد نیاز تأمین، پروتئین ، چربی و وی کربوهیدرات اصطالح گاواژ می گویند شامل

ه وارد معده و یا روده می از طریق لول ووجود دارند  "هیدرولیز کامل"و  "نیمه هیدرولیز شده"، "دست نخورده"

 شوند.

گاستروستومی و  روده ای،-معده ای ، دهانی-روده ای ،دهانی-معده ای ،بینی-بینی  محل قرارگیری لوله شامل

 تغذیه و داروشناس نوع و روش تغذیه مشخصکارشناس می باشند که توسط تیم شامل پزشک ، پرستار ،  ژژنوستومی

 می شود.

آن است که شروع هر چه سریعتر تغذیه با لوله در بیمارانی که نمی توانند از راه دهان غذا مطالعات مختلف حاکی از 

ی نیازهای تغذیه ا تأمینکاهش عفونت و  دریافت کنند باعث بهبودی زودتر و کاهش مدت بستری در بیمارستان ،

 افزایش یافته بیمار می شود.
 

 

 :گاواژ باید رعایت نمود  دراقدامات پرستاری که  

 ار را در غیر این صورت ابتدا بیم از نداشتن ترشحات مطمئن شوید اگر بیمار دارای لوله تراکئوستومی یا لوله تراشه است

 ساکشن نموده و سپس عمل گاواژ را انجام دهید.

 ویات تحاصل کنید به طوری که اگر با سرنگ ترشحات معده را بکشیم مح قرار داشتن سوند معده در داخل معده اطمینان از

 معده به داخل سرنگ برگشت یابند .

  قبل از تغذیه حجم باقیمانده معده را بررسی کنید. چنانچه حجم باقیمانده از نیم حجم نوبت قبلی بیشتر بود، در مورد ادامه

یمه نشسته نتغذیه یا حجم آن با پزشک مشورت نمایید . بعد از انجام پروسیجر گاواژ بهتر است نیم تا یک ساعت بیمار به صورت 

 باشد .

 آب را داخل سرنگ ریخته و سرنگ را به صورت عمودی و به طرف باال و مستقیم گرفته و قبل  سی سی 50تا  30 در بزرگساالن

 از اتمام آب داخل لوله وعده غذایی بیمار را داخل سرنگ می ریزیم ) دقت داشته باشیم که هوایی داخل لوله بیمار نشود( .

  را داخل سوند معده ریخته تا لوله معده شسته شود سی سی آب 50تا  30در بزرگساالن  بعد از اتمام غذا 

 می باشد . )یا طبق پروتکل بیمارستان( تا زمان تغییر رنگ آن زمان نگهداری لوله معده 

 کنید .اتاق باشد و از دادن غذای سرد و داغ به بیمار خود داری  همسان با دمای دمای غذای بیمار 

  کودکان ونوزادان با توجه به نظر پزشک و طول کاتتر میزان ها را تنظیم نمایید .در مورد 

  درجه حرارت و حجم تغذیه ، سرعت جریان و مصرف کامل مایعات فاکتورهای مهمی هستند که در حین تغذیه لوله ای باید

ت ید رعایت شود. پرستار باید دقیقاً سرعمورد توجه قرار گیرد و اصول تغذیه ای شامل: مقدار ،تعداد دفعات به طور صحیح، با

 دریپ را کنترل کرده و از تجویز سریع مایعات اجتناب کند. 

  مواد تغذیه ای با استفاده از نیروی جاذبه ای در سطحی باالتر از معده قرارداده شود. حجم کم غذا و مدت زمان طوالنی

 استفراغ و اسهال را کاهش  می دهد.برای تجویز ، میزان بروز آسپیراسیون ، نفخ شکم ، تهوع و 

 

 در حین گاواژ:اقدامات و مراقبتهای پرستاری 

  درجه باالتر( و سرعت جریان را بررسی کنید 30محل لوله، پوزیشن بیمار)سر . 

http://www.parastaraan.ir/post/25/v.html
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 راغ  شکم ، خارش، تهوع ، استف ونفخ درمعده پری توانایی بیمار برای تحمل فرمول غذایی را تعیین کنید.)احساس

 یبوست را بررسی کنید(اسهال و 

 (BUN)  و واکنش های کلینیکی را براساس یافته های آزمایشگاهی چک  یترو پروتئین و سرم هموگلوبین، هماتوک

 کنید.

 )عالئم دهیدراسیون را مورد مشاهده قرار دهید. )خشکی غشاء های مخاطی تشنگی ، کاهش بردن ده ادراری 

  عوض کنید. صورت تغییر رنگرا پس از استفاده بشویید و در سرنگ غذا 

 روزانه بیمار را وزن نمایید. 

 

 اقدامات و مراقبتهای پرستاری بعد از گاواژ:

 

  معده ای برای برداشتن فشار از روی معده استفاده شده باشد، معموالً آن را به یک  –در صورتی که از سوند بینی

 ساکشن متناوب با فشار کم متصل می کنند.

 رسانی استفاده شده باشد، در فواصل غذایی انتهای آن مسدود می شود.اگر از آن برای غذا 

 .قبل از دادن هر گونه دارو و یا مایع از قرار داشتن محل مناسب لوله باید اطمینان حاصل نمود 

  توسط  معده ای بعد از اعمال جراحی مری یا معده ، جایگزینی مجدد آن  –در صورت خروج تصادفی لوله بینی

 .م شودنجاپزشک ا

 دریافتی، غذاها و مایع شستشو به دقت ثبت شوند. اتباید مقدار تمام مایع 

  ساعت یک بار بررسی و ثبت شوند. 8مقدار، رنگ و نوع تمام ترشحات باید هر 

  .رعایت دقیق و منظم بهداشت دهان و بینی بخش مهمی از مراقبت از بیما را شامل می شود 

   برای تمیز کردن بینی استفاده کرد و به دنبال آن استفاده از نرم کننده قابل حل از اپلیکاتورهای مرطوب می توان

 در آب ضروری است.

  .دهان شویه مکرر باعث راحتی بیمار می شود 

 .در صورت خشکی شدید مخاط بینی و حلق استفاده از دستگاه بخور، مفید واقع می شود 

 یک پوستی مورد بررسی قرار گیرد.تعویض شود و بینی از نظر تحر روزانه چسب روی بینی 

  در صورت مجاز بودن، جویدن آدامس یا مکیدن آب نبات هم می تواند در رفع خشکی مؤثر باشد. 

 

 گاواژ به دو صورت انجام می شود:

 :تغذیه مداوم-1

 درساعت می باشد. میلی 150تا  100 تجویز مداوم سرعت 

 تغذیه متناوب : -2

 دقیقه می باشد. 10میلی لیتر در 350  نوع متناوب سرعت تجویز

 هر دو سرعت بدون ایجاد کرامپ شکمی و اسهال ، تعادل مثبت نیتروژن و افزایش وزن تأمین می کند.

محتوای باقیمانده معدی اندازه گیری شود. لذا  تغذیه مداوم ساعت در طی 4-8و هر  تغذیه متناوب قبل از هر بار

 رهای تمیز است تا حجم معده با دقت آسپیره و مقدار آن دقیق تعیین شود.برای چک حجم باقیمانده نیاز به رسیو
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 های تغذیه: روش

 صورت بلوسه تغذیه متناوب ب*

 .انتهای لوله را خم کنید تا مسدود شود .1

 .سرنگ را با ماده غذایی پر کنید و به انتهای لوله معدی وصل کنید .2

 .یردسانتی متر باالتر از سر بیمار قرارگ 45سرنگ باید  .3

 .اجازه دهید محتویات سرنگ به تدریج و به آرامی تخلیه شود .4

ه قدر ادام کار را آن لوله را کالمپ کرده، سرنگ را با ماده غذایی پر کنید. این مجدداًپیش از اتمام محتویات سرنگ،  .5

 دهید تا ماده غذایی تمام شود.

 

 :انفوزیونصورت ه *تغذیه مداوم ب

 .به پایه سرم آویزان کنید اکیسه محتوی مواد غذایی ر-1

 .انتهای کیسه را به سر لوله معده وصل کنید -2

 .را روشن کنید و تعداد قطرات را بر اساس مدت زمان معین تنظیم نمایید انفوزیونپمپ -3
 

 

B. Intestinal Tubes 

ردن خارج ککاتتری از جنس پلی اورتان یا سیلیکون است که از طریق بینی وارد روده کوچک می شود، با هدف  .1

 محتویات روده یا کاهش فشار بر روده

 سانتی متر به اندازه آن اضافه می شود. 8-10است ولی    N.G.Tکارگذاری: اندازه گیری مانند  .2

، به مددجو بگویید به سمت راست  قراد داده و کاتتر را گذاشتید High Fowlerبعد از اینکه مدد جو را در ضعیت  .3

 ز طریق دریچه پیلور وارد روده شود.بخوابد تا کاتتر بتواند ا

 مایع آسپیره شده یا عکس رادیولوژی بررسی نمایید. قلیایی استPH  (PH )صحت محل کاتتر را با اندازه گیری  .4

 مراقبت های پرستاری :

 مراقبت از دهان به صورت مداوم انجام شود. .1

ده می توان استفا وگیری از خشکی دهان در صورت هوشیار بودن بیمار از آب نبات سرد یا قطعه های یخ جهت جل .2

 کرد.

 

 مراقبت از فولی

 

 دستکش سونداژ، سینی سونداژ، ست (سونداژ انجام جهت نیاز مورد وسایل کلیه پروسیجر انجام از قبل پرستار

 بالین بر رامناسب(  اندازه با فولی سوند و ادرار کیسه مقطر، آب سی، سی 10 سرنگ لیدوکائین، ژل استریل،

 .می نماید  آماده اربیم

 .دیدستها را بالفاصله قبل و بعد از وارد کردن کاتترهای ادراری یا دستکاری کاتتر یا محل آن بهداشتی  نمای -1
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و  (مثل بتادین) با ماده ضد عفونی کنندهابتدا قبل از کارگذاری کاتتر ادراری محل ژنیتال بیمار با استفاده از گاز استریل  -2

 تمیز شود.رم نرمال سالین محلول استریل سبعد با

 د.یسونداژ را  به تکنیک آسپتیک و با دستکش استریل انجام ده -3

 بعد از کاتترگذاری، کاتتر رابه صورت کامل به ران بیمار فیکس کنید و از تا خوردگی کاتتر و تیوبهای آن جلوگیری  نمایید. -4

 بالینی )عفونت، انسداد...( آن را تعویض  نمایید. بر روی سوند فولی بیمار تاریخ نوشته و تنها در صورت اندیکاسیون -5

 زمین باشد با آویزان تخت کنار نرده یورین بگ را پایین تر از سطح مثانه قرار داده، روی زمین نباشد به طوریکه به -6

 جدا بسته، سیستم رفتن بین از ادراری، سوند انسداد یا نشت عملکرد، در و در صورت نیاز)اختالل باشد نداشته اتصال

 اتصال محل در پارگی یا ادرار نمونه تهیه حین به ویژه ادرار کیسه و سوند ادرار، آلودگی کیسه از سوند مکرر شدن

 .گردد تعویض یک بار ساعت 48   هر اکسترنال فولی عفونت( تعویض  می نماید. بالینی عالئم بروز و ادرار کیسه به کاتتر

 شیفت انجام داده  و ثبت  نمایید.شستشوی پرینه را با آب و صابون در هر  -7

یورین بگ را به صورت منظم با استفاده از ظرف مخصوص تخلیه ادرار برای هر بیمار تخلیه نموده و از پاشیده شدن ادرار و  -8

 تماس شیر لوله تخلیه با ظرف جمع کننده غیراستریل ادرار جلوگیری نمایید.

 

 

 عوارض درمان وریدی:

Hyper volemia: 

 ایعات در گردش که منجر به ادم ریه یا نارسایی قلب می شود.افزایش م

 

 تظاهرات بالینی:

 تنگی نفس، تاکی کاردیا، افزایش فشار خون، سرفه، ادم ریه، سیانوز، رالز

 

 مداخالت پرستاری: 

مستند ، اطالع به پزشک ، باال آوردن سر تخت بیمار ، چک کردن عالیم حیاتی ،   K.V.Oکم کردن سرعت سرم در حد 

 سازی وقایع
 

Infiltration: 

نشت مایعات به بافت های اطراف که به علت استفاده از آنژیوکت با سایز نامناسب، استفاده از پمپ که مایعات و دارو را با 

 فشار وارد رگ بیمار می کند و یا در اثر خروج آنژیوکت از رگ ایجاد می شود.

 تظاهرات بالینی:

 حل، سرد و رنگ پریده بودن محل سرمدرد در محل سرم، ادم در م

 

 مداخالت پرستاری:

توقف مایع درمانی .محل ورودآنژیوکت از لحاظ خونریزی بررسی شود. اندام مبتال باالتر قرار گیرد و کمپرس سرد در 

زا  محل گذاشته شود. محل دچار عارضه را مالش ندهید زیرا احتمال هماتوم زیاد است. در هنگام دادن داروهای تاول

دقت کنید .الین را قبل از دادن هر دارو به خصوص داروهای تاول زا چک کنید و از سالم بودن آن با پایین آوردن باتل 

 سرم و برگشت خون ، مطمئن شوید.



 مهارت های بالینی آموزش ضمن خدمت بیمارستان نمازی

 

45 
 

 فلبیت:
ممکن است به علت ترومای شیمیایی یا مکانیکی ایجاد شود.) ترومای مکانیکی شامل قرار دادن آنژیوکت با گیج بسیار 

رگ در یک ورید نازک است و ترومای شیمیایی شامل انفوزیون مایعات هایپرتونیک، اسیدی و الکترولیت ها مانند منیزیم بز

 و پتاسیم و یا تزریق مایعات با سرعت بسیار زیاد است.

 تظاهرات بالینی: 

ر رگ .گرم بودن سایت تندرنس و درد در محل سرم .قرمزی در محل سرم .ایجاد یک نوار قرمز یا صورتی رنگ در مسی

 ورود کاتتر .تورم در محل آنژیوکت.

 مداخالت پرستاری:

قطع سرم .ارسال کشت از نوک آنژیوکت در صورت لزوم و بر اساس پالسی بیمارستان .استفاده از کمپرس گرم در محل 

 .سایت سرم عوض شود .مستند سازی وقایع
 

 :pyrogenicواکنش 

 ب های آلوده ، نیدل و مایعات آلوده است.ورود میکروارگانیسم از طریق تیو

 تظاهرات بالینی:

 دقیقه از شروع انفوزیون .درد کمر .سردرد .بی اشتهایی . تهوع و استفراغ 30افزایش ناگهانی دما . لرز شدید در عرض 

 افزایش فشارخون و سیانوز در صورت شدید بودن عارضه

 

 مداخالت پرستاری:

 یاتی .اطالع به پزشک .گرفتن کشت .ثبت وقایعقطع کردن سرم .بررسی عالیم ح
 

 ترمبوفلبیت:

 درد در محل سرم .گرمی محل ورود آنژیوکت .ادم درمحل .قرمزی در محل .کاهش حرکات اندام

 مداخالت پرستاری:

 قطع سرم .استفاده از کمپرس گرم .اطالع به پزشک .شروع سرم از طریق رگ دیگر .ثبت وقایع

 

 (extravasation )    اکستراوزیشن

( به بافت اطراف رگ است که می تواند منجر به vesicantنشت تصادفی داروها یا مایعات تزریقی با خاصیت تاول زایی )

 آسیب بافتی شود.
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 شامل : داروهای تاول زا

  

  

 

 

 درمان اکستراوزیشن

 

نطقه م . ه ، به هر میزان که ممکن استاولین مرحله قطع انفوزیون و و آسپیره کردن محلول تزریق شد گام اول : •

خارج  دمی کنی درگیر را مثالً با یک ماژیک ، عالمت گذاری کنید و سپس کانوال را در حالی که هم چنان آسپیره 

 کنید.

 دوم : عضو مبتال را باالتر از سطح قلب قرار دهید . در صورت امکان یک عکس از ناحیه اکستراوزیت شده  گام

 بگیرید.

 تعلق دارد و بسته به نوع دارو  چک کنید که هر دارو به کدام گروه از داروهای تاول زا یا غیرتاول زا م :م سوگا

 پروتکل مناسب را به کار ببرید.

جز گروه غیر تاول زاها باشد باالبردن عضو مبتال و استفاده از کمپرس سرد )به  ارودر صورتی که د م چهارم :گا •

 برای محدود کردن عوارض اکستراوزیشن کافی باشد. جز گروه نوزادان ( ممکن است
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در صورتی که دارو جزء داروهای تاول زا باشد باید بر اساس نوع داروی تجویز شده  از کمپرس سرد یا گرم  •

 استفاده شود. 

ز صص هماتولوژی یا رادیوتراپی برای تجویخاگر اکستراوزیشن با داروهای آنتراسایکلیک باشد باید توسط مت •

 ی دکستروزاکسین به عنوان آنتی دوت مشاوره شود.دارو

اگر اکستراوزیشن با داروی غیر آنتراسایکلیک است باید توسط جراحی پالستیک ویزیت شود تا در صورت نیاز  •

 انجام شود.  WASH OUTتکنیک 

 

 آمبولی هوا:

سی سی  10وا به اندازه ورود هوا به داخل رگ به دلیل اتصاالت نادرست ، حین تعویض تیوبها است. آمبولی ه •

 کشنده است.

 تظاهرات بالینی: •

 سیانوز، تنگی نفس، کاهش فشار خون، پالس سریع و ضعیف ، کاهش سطح هوشیاری و تاکی کاردیا •

 مداخالت پرستاری: •

توقف ورود هوا به داخل رگ .اطالع به پزشک .قرار دادن بیمار در وضعیت ترندلنبرگ ) سر پایین تر( و به سمت  •

 وا به دهلیز راست وارد شود  .دادن اکسیژن  .آماده کردن باتل جدید قبل از تمام شدن کامل باتلچپ تا ه

 سرم درمانی
 محاسبه تعداد قطرات سرم:

 Drop یا قطره عامل را دقیقه در قطره تعداد .است مهم بسیار قطره عامل دانستن سرم، قطرات تعداد محاسبه برای

Factor باشد. می دقیقه در لیتر میلی می نامند  که برحسب 

Drop Factor کارخانه اساس بر( لیتر یک میلی در قطره 20 یا 15یا 10( )ماکرودریپ در ست سرم یا ست خون 

 است. )سازنده

Drop Factor  )لیتر است .  میلی یک در قطره 60 در میکروست )میکرودریپ 
 بر است در میکروست تعداد قطرات در دقیقه با میلی لیتر در ساعت برا

1 ml/h =gtt/min 

 فرمول محاسبه تعداد قطره در دقیقه سرم

      = drop factor×قطره در دقیقه  

 حجم سرم دستور داده شده به میلی لیتر

 زمان به دقیقه

ساعت را داده است قطرات سرم در دقیقه چه  24سی سی در  2000مثال: پزشک دستور شروع سرم جهت بیمار به میزان 

 DF = 20می باشد؟ تعداد 
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gtt/min  28     =× Drop fator (20)   
 میلی لیتر2000

60×24 

 روش های تزریق وریدی عبارتند از:
 

   تزریق مستقیمDirect   یاBolus  

  تزریق متناوبIntermittent  

   تزریق مداومContinuous  
 

 تزریق مستقیم

 قیقه تزریق می شود.در تزریق مستقیم دارو به طور مستقیم در عرض چند د 

 .روش مناسبی است زیرا حجم غیرضروری به بیمار داده نمی شود به عالوه دوز داده شده دقیق تر می باشد 

  داروهائی که مستقیم داده می شوند باید محاسبه با دقت انجام شود زیرا در صورت بروز واکنش فرصت جبران وجود

 ندارد.

 ن رگ مطمئن شوید.محل ورود کاتتر چک شود و از سالم بود 

  .از رقت و سرعت دقیق تزریق اطالع کامل داشته باشید 

 .برای تنظیم سرعت تزریق حتماً از ساعت استفاده کنید 

  سی سی نرمال سایلین یا آب  10اگر داروئی با سرم سازگاری نداشت باید ابتدا تزریق سرم قطع گردد سپس کاتتر با

نرمال سایلین یا آب مقطر شسته شود سپس سی سی  10در مرحله آخر مجدداً  با مقطر شسته شود. سپس دارو تزریق شود و 

 تزریق سرم را ادامه دهید.

  در صورت ناسازگاری سرم با دارو اگر امکان قطع کردن سرم وجود نداشت باید از رگ دیگری برای تزریق استفاده

 کرد.

  سی نرمال سیلین تزریق شود. اگر عالئم فلبیت یا  سی 3 تا 2در رگ اگر مریض هپارین یا سایلین الک داشت باید ابتدا

سی سی  نرمال سایلین تزریق شود تا کاتتر کامالً  3تا  2انفیلتراسیون وجود نداشت تزریق را انجام دهید. سپس مجدداً 

 شسته شود و سپس مجدد هپارین الک شود.

 ع روز عالئم فلبیت یا انفیلتراسیون به سرعت آن را قطبه هنگام تزریق محل کاتتر را کامالً ارزیابی کنید تا در صورت ب

 کنید.

 سی سی باشد باعث ایجاد آسیب در رگ می شود. 25 اگر حجم تزریق بیش از  

 تزریق متناوب:

 .انتقال عفونت از این راه زیاد  می باشد 

 ا یک محلول سازگار رقیق بعد از آماده کردن دارو باید آن را طبق دستورالعمل کارخانه سازنده مندرج در بروشور ب

 کنیم.

 .سرپوش الستیکی روی میکروست با پنبه الکل ضد عفونی شود. مراقب باشید سهواً فیلتر را پاره نکنید 

  از پاره کردن فیلتر میکروست اکیداً خودداری کنید. در صورتی که فیلتر معیوب می باشد به سوپروایزر کنترل عفونت

 بیمارستان اطالع دهید.

 د با محلول سازگار کامالً مخلوط شود.دارو بای 

 )اگر دارو با نور سازگار نباشد آن را در برابر نور محافظت کنید. )طبق دستورالعمل کارخانه سازنده مندرج در بروشور 

 .بعد از تزریق دارو، میکروست شسته شود  
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 تزریق مداوم:

 ع کامل داشته باشیداز نحوه محاسبه داروهائی که بصورت مداوم تزریق می شوند، اطال.  

 

 دارودهی ومحاسبات دارویی
 : در دادن دارو نقش اساسی پرستار

 .قبل و بعد از دادن دارو دست ها شسته شود 

 .قبل از انجام تزریقات دستکش تمیز پوشیده شود 

  ه مورد ویال هاو  بپرستار قبل از دادن داروبایستی دارو را از نظر  نام ، تاریخ تولید وانقضائ ، میزان ونو ع حالل در

 توصیه ها یی ازجمله شرایط  ودمای نگهداری توجه کند.

 .پرستار باید دارو را بر اساس توصیه کارخانه سازنده بدهد 

  ته باشد.اطالع کامل داش حساسیت ، وضعیت تغذیه و...(، بیمار)عالیم حیاتی ،سطح هوشیاری پرستار از آخرین وضعیت 

 

 .الزامی است   گام دارو دادندر هن  Right 8   رعایت اصل 
 

    Right  7 :در هنگام دارو دادن 

 بیمار صحیح .1

 داروی صحیح .2

 زمان صحیح .3

 دوز صحیح .4

 روش صحیح .5

 ثبت صحیح .6

 ،وهمراه بیمار حق  کارکنان ،بیمار  .7

 

 داروها
 :داروهای خوراکی

 بازار موجود می باشند: داروهای خوراکی راحت ترین و مطلوب ترین روش تجویز می باشد. که به شکل های زیر در 

  قرص 

  کپسول 

  مایع  

 نکات مهم در دادن داروهای خوراکی:

  .مطمئن شوید بیمار در بلع مشکلی ندارد و قادر به قورت دادن دارو است 

 .بیمار در حالت نشسته یا نیمه نشسته قرار گیرد و این وضعیت تا بعد از خوردن دارو حفظ شود تا مانع آسپیراسیون شود 
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 که بعد از دادن دارو، بیمار استفراغ کرد بدون دستور پزشک دوز دارو را تکرار نکنید. رتیدر صو 

 .از دستکاری دارو بعد از خارج شدن از ظرف دارو اجتناب کنید 

  ست قوی بگذارید.داگر مددجو یک طرف بدنش ضعف دارد دارو را در 

 د.اگر احتمال آسپیراسیون زیاد است از روش دیگر استفاده نمایی 

  هرگز داروهای ( enteric coated, sustained action, sub lingual.را خرد یا نصف نکنید ) 

 .به بیمار آموزش دهید داروهای زیر زبانی را به هیچ عنوان قورت ندهد و از سیگار کشیدن اجتناب نماید 

  ی دارو تهیه شود.سال مناسب نیست و در صورت موجود بودن فرم شربت 5قرص و کپسول برای کودکان زیر 

  تکه های یخ به همراه پودرهای شربت موجود در بازار که برروی یخ ریخته می شود، بعد از دادن دارو تهوع بیمار را

 کم می کند.

 .افراد پیر را برای جلوگیری از دریافت زیاد آب و مایعات بررسی کنید 

 یگری را آماده نمایید.را دور بیندازید و قرص د اگر قرص یا کپسول روی زمین افتاد آن 

 الگزیر و سوسپانسیون می باشند. داروهای مایع به صورت امولسیون، شربت ، 

  امولسیون ها حاوی دو دارو می باشند که قابل مخلوط شدن نیست ظرف حاوی این نوع داروها قبل از مصرف باید تکان

 مخلوط شوند. کامالًداده شود تا 

 مانند  .ل می باشد، دارو و الک الگزیر ترکیبی از آب Expectorant   

 سوسپانسیون شامل ترکیبی از شکل جامد دارو و یک محلول  می باشد. 

 های پالستیکی یا قاشق های مخصوص دارو به  داروهای شربتی را در سرنگ مخصوص دادن داروهای خوراکی یا کاپ

پائین ترین سطح مایع چشمان قرار گیرد و ظرف در برابر دقت اندازه گیری کنید. درهنگام استفاده از ظروف مدرج ، 

 .قرارگیردمدنظر 

 در ظرف قرار می گیرد. در این  صورت مقعره داروهای خوراکی مایع باید در ظرف مدرج ریخته شوند. سطح دارو ب

 .قرارگیردپائین ترین سطح مدنظر موارد باید ظرف در برابر چشمان قرار گیرد و 
 

 معدی -تجویز دارو از راه لوله بینی

 .قبل از دادن دارو از محل دقیق لوله بینی معدی مطمئن شوید 

  د تا احتمال بمانبعد از دادن دارو در این وضعیت دقیقه  30مددجو در وضعیت نیمه نشسته قرار گیرد و تا حداقل

  آسپیراسیون کم شود.

 دقیقه بعد از دادن دارو نباید ساکشن انجام شود 30 تا. 

 را در شکل سوسپانسیون تجویز نمایید.  معدی دارو –له بینی در صورت استفاده از لو 

 هایی را از این طریق دهید که می توانید آنها را خرد کنید. ) داروهای روکش دار و زیر زبانی را نمی توان خرد  قرص

 .کرد

  دارو را به هیچ عنوان بهNG feeding .اضافه نکنید مگر آنکه پزشک دستور داده باشد 

 سی سی آب به بیمار بدهید و لوله بین هر دارو  30هر دارو را جداگانه با تقریباً  در بزرگساالن  م ممنوعیتدر صورت عد

سی سی و در  30-50سی سی آب ) بسته به وضعیت بیمار( فالش شود و بعد از آخرین دارو لوله در بالغین با  5-30با 

 سی سی آب فالش و سپس کلمپ شود. 20-25اطفال با 

 دقیقه در وضعیت نشسته یا نیمه نشسته قرار گیرد. 30عد از دادن دارو حداقل به مدت بیمار ب 
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  در واقع گرانول های آن یک پوشش انتریک  دارند که باعث می  .باید در محیط قلیائی روده باز شود مپرازولاُداروی

یوب گاستریک داده می شود به هیچ شود دارو در محیط های اسیدی مثل محیط معده باز نشود. بنابراین اگر از طریق ت

وجه نباید گرانول ها خرد شوند. برای این کار می توان کپسول را باز کرد و گرانول ها را با آب مخلوط کرد و داد البته 

ترجیحاً بهتر است همراه با مایعات اسیدی مثل آب پرتقال داده شود. اما برای تجویز دارو از طریق ژوژنوستومی می توان 

  ا خرد کرد.آن ر
  

 

 داروهای موضعی پوستی

 ب برروی پوست مالیده می شود. می توانند به صورت لوسیون یا کرم باشند لداروهای موضعی داروهایی هستند که اغ

 همچنین می توانند برروی غشای مخاطی به کار روند.

  ه از دارو را با استفاد باشند،داشته به علت اینکه بسیاری از داروهای موضعی می توانند جذب سیستمیک و موضعی

 دستکش یا اپلیکاتور تجویز کنید.

 ید زیرا بافت مرده موجب رشد میکروارگانیسم و مانع اثر یپوست بیمار را  با آب و صابون به دقت بشو ورپیش از دادن دا

 دارویی می شود. 

 .الیه ای نازک از پماد در محل گذاشته شود 

 حل استفاده شده از پماد از نظر اریتما و آسیب پوستی چک شود.بعد از استفاده از پماد موضعی، م 

  دقیقه به حالت درازکش قرار گیرد. 20به بیمار آموزش دهید پس از استفاده از داروهای واژینال به مدت 
 

 قطره چشم

 ز داخل به رم ااگر در چشم به ویژه در گوشه آن ترشحات وجود داشته باشد، قبل از ریختن قطره با پنبه آغشته به آب گ

 را شستشو دهید. گوشه خارجی چشم آن

  قرار دهید.،عقب خم کند به مددجو را در وضعیت به پشت خوابیده یا نشسته به صورتی که سر را کمی 

 ه شوددارو نباید مستقیماً روی قرنیه ریخت. 

 ت دست غیرغالب پلک زیرین را پائین بکشیدصبا انگشت ش. 

 سانتی متری چشم نگاه  2تا  1در فاصله بین با دست غالب قطره چکان را ا

 دارید. 

 قطره را درون فضای بین پلک زیرین و سفیدی چشم یا کیسه ملتحمه 

 بریزید.

 به بیمار بگویید چشم خود را ببندد.

 .از تماس سر قطره چکان با پلک، مژه و چشم بپرهیزید در غیر این صورت سر قطره چکان آلوده خواهد شد 

 زاد کنید و از مددجو بخواهید تا چشمان خود را ببندد.پلک پائین را آ 

  ریخته شود. مجدداًدر صورت پلک زدن مددجو یا افتادن قطره بر روی پلک زیرین؛ دارو باید 
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  اگر دارو تأثیرات سیستمیک دارد روی مجرای اشکی با یک دستمال

 درون ثانیه فشار وارد کنید تا مانع جذب دارو به 60تا  30تمیز برای مدت 

  گردش خون شوید.

 .هر چشم پذیرش بیش از یک قطره را  ندارد 

  قطره چشمی متفاوت فاصله بین دو قطره 2در صورت استفاده از 

 دقیقه باشد. 15-10   

  

 پماد چشمی:

  عقب خم کند قرار دهید.به مددجو را در وضعیت به پشت خوابیده یا نشسته به صورتی که سر را کمی 

 

 ست غیرغالب پلک زیرین را پائین بکشید.ت دصبا انگشت ش 

 

  صورت یک نوار قرار دهید.ه پماد را از طرف گوشه داخلی چشم به طرف خارج ب 

 .اضافه دارو را از روی پلک تمیز کنید 

   دقیقه بعد پماد استعمال شود. 3اگر قطره و پماد توأم تجویز شده باشد ابتدا باید قطره ریخته شود و 
 

 :قطره گوش

 

 

  واکس گوش زیاد باشد باید با یک اپلیکاتور تمیز شود. باید دقت داشته باشید اپلیکاتور وارد مجرای گوش نشود زیرا اگر

 واکس به درون مجرا فرو می رود و آن را مسدود می کند.

 نمجرای گوش به شدت به تغییرات درجه حرارت حساس است بنابراین دمای قطره باید هم دمای اتاق باشد در غیر ای 

  ، تهوع و درد می شود. صورت باعث سرگیجه

 یند.یا مددجو روی صندلی یا تخت بنش ، بیمار در وضعیت به پهلو قرار گیرد به طوری که گوش مبتال به سمت باال باشد 

 .قطره چکان را با فاصله یک سانتی متری باالی کانال گوش قرار دهید 

 پایین و عقب کشیده شود.  سال 3در کودکان زیر  الله گوش را در بزرگساالن به طرف باال و عقب و 

 

 باید چند دقیقه به پهلو بخوابد سپس بچرخد تا قطره درگوش مقابل ریخته شود. بیمار  

http://www.google.com/imgres?q=%D9%BE%D9%85%D8%A7%D8%AF+%DA%86%D8%B4%D9%85&biw=1360&bih=564&tbm=isch&tbnid=lPRnkBsAnYt07M:&imgrefurl=http://mindy-cher.blogspot.com/2011/02/how-to-apply-eye-ointment-or-eye-gel.html&docid=j4iVSjB-txicpM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_7BlQ3uw-17Y/TVN05VrH65I/AAAAAAAAB0s/mIj05v2WBtw/s200/use+eye+ointment2.jpg&w=327&h=301&ei=FGQxUpPIDujl4APf6YDQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=144&vpy=231&dur=718&hovh=215&hovw=234&tx=162&ty=143&page=1&tbnh=138&tbnw=150&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:8,s:0,i:103


 مهارت های بالینی آموزش ضمن خدمت بیمارستان نمازی

 

53 
 

 توجه داشته باشید:

 .از تکان دادن باتل قطره چشم یا گوش اجتناب نمایید 

 از تماس هر قسمت باتل قطره چشمی یا گوشی با چشم یا گوش اجتناب شود. 

 .روی قطره چشم یا گوش برچسب زده شود که مربوط به کدام چشم یا گوش است 

 

 

 داروهای استنشاقی: 

  ر محکم تکان دهیداب 5-6را دارو. 

 به دو روش می توان از اسپری استفاده کرد: 

 سانتی متر جلوی دهان قرار می گیرد.  2-4وسیله  .1

 نلبها در اطراف قسمت دهانی وسیله قرار می گیرد و سر آ .2

 به سمت گلو است.

 در صورت هوشیار بودن یک دم و باز دم عمیق انجام دهد. بیمار 

  اسپری را یک بار فشرده نماید تا دارو وارد دهان شود و همزمان

بار تنفس عمیق انجام دهد و برای چند  3-5شود از بیمار خواسته 

 دقیقه فاصله بگذارید. 2-5داروی استنشاقی ثانیه و بین هر نوع  20-30 ثانیه نفس خود را نگه دارد. بین هر پاف

 .محفظه را کنار گذاشته و به صورت لب غنچه ای بازدم را انجام دهد 

 2  بار در هفته قسمتL خشک گردد.ا آب ولرم و صابون شسته شود و کامالً پالستیکی باید ب شکل 

 .روزانه درپوش قسمت دهانی محفظه با آب گرم شسته شود 

 

 داروهای تزریقی:
 زریق داخل جلدیت

  درد و ورم نداشته باشد. در ساعد دست انجام می شود. محل تزریق باید بدون مو باشد و اسکار، قرمزی ، 

  آسپیره نکنید و همچنین از ماساژ محل خودداری .درجه وارد نمایید  5-15را در تزریق داخل جلدی با زاویه نیدل

 کنید.

  انده شود.دقیقه خو 60تا  15تست آلرژی باید پس از  
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 در پشت بازو) یک سوم میانی پشت بازو(، شکم  تزریق زیر جلدی

ا قسمت ( یقسمت قدامی و خلفی شکم از زیر آخرین دنده تا تیغه ایلیاک)

 جلو ران انجام شود.

 

  در مورد .درجه وارد شود 45نیدل در تزریق زیر جلدی با زاویه(

در مورد هپارین و انسولین با داروهایی به غیر از هپارین و انسولین( اما 

 درجه وارد شود. 90زاویه 

  سانتی متر با هم فاصله داشته باشند. 2فواصل تزریق زیر جلدی باید 

 نجام دادهفته می توان در یک نقطه تزریق را ا 3تا  2هر. 

 .در تزریق زیر جلدی به ویژه در مورد انسولین و هپارین نیاز به آسپیره وجود ندارد

 بپرهیزید. ا فقط فشار دهید. از ماساژدادن محل به ویژه در مورد هپارینروی محل ر 

 

 

 نکاتی در مورد تزریق کلگزان

 

 نحوه تزریق

 پوشش محافظ را برداشته و در جهت طولی از روی سوزن خارج کنید. .1

 .نکنیدحباب هوا را خارج  .2

 همیشه تزریق را زمانی انجام دهید که بیمار دراز کشیده باشد. .3

  دیواره های جانبی قدام و خلف شکمین محل تزریق بهتر .4

 می باشد.

 پوست را بین انگشتان شست و نشانه گرفته تا یک چین پوستی ایجادشود. .5

 تمام طول سوزن را به طور عمودی در چین پوستی واردکنید. .6

 .نکنیددارو را به آهستگی تزریق نمایید و چین پوستی را در طول تزریق رها  .7

اصله . سپس بالفدیو سپس سوزن را از پوست خارج کرده و پوست را رها کن دیصبر کن هیثان 10شد  قیتزرهمه دارو  یوقت .8

 .دیفشار ده متیبه مال یزیمحل خونر یبر رو قهیدق کیرا به مدت  یپنبه الکل

 .ندهیدمحل تزریق را ماساژ  .9

 



 مهارت های بالینی آموزش ضمن خدمت بیمارستان نمازی

 

55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تزریق عضالنی

   درvastus lateralis, ventrogluteal, dorsogluteal , deltoid .انجام می شود 

  ماساژ داده شود.،صورت می گیرد و محل تزریق بعد از انجام  درجه 90با زاویه تزریق عضالنی 

 .عضله دلتوئید جهت تزریق عضالنی داروهای کمتر از یک سی سی که شفاف هستند، استفاده می شود 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جهت مشخص کردن عضله دلتوئید به روش زیر عمل کنید:

نتی متر زیر این زائده و به سا 5تا  3 ستخوان کتف را لمس کنید. حدودا (acromion process)زائده غرابی  

عضله  .درجه وارد شوید 90یه محل تزریق می باشد. باید با زاو موازات چین زیر بغل، ضخیم ترین قسمت عضله،

ها کاربرد دارد. و برای تزریق زیر جلدی  جهت تزریق عضالنی داروهای کمتر از یک سی سی مانند واکسن دلتوئید

 مناسب نیست.
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vastus lateralis 
 

 عضله vastus lateralis  سال است. 3ر زیبهترین عضله برای تزریق عضالنی در کودکان 

 قبل از تزریق بایست پروسیجر را برای بیمار توضیح دهید. 

  ق عضالنی، تزریمنظور انجام برای تزریق دارو حتماً دستکش بپوشید )منظور ریختن دارو در میکروست نمی باشد بلکه

 ست( زیرجلدی یا داخل جلدی و گرفتن رگ از بیمار ا

  تزریق عضالنی در عضله ventrogluteal, dorsogluteal نوزادان و کودکانی که از راه رفتنشان هنوز یکسال نگذشته

 است، ممنوع است.

 

 Dorsogluteal 

 

 

 جهت مشخص کردن محل تزریق به روش زیر عمل کنید: برجستگی تروکانتر بزرگ استخوان ران را در نظر بگیرید.

Posterior Superior Iliac Spine   یک خط فرضی بین این دو نقطه رسم کنید. نقطه میانی  یز در نظر بگیرید.را ن

 این خط را مشخص کنید. سمت پهلویی و فوقانی این نقطه محل تزریق می باشد.
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Ventrogluteal 

 نکنید. recapهرگز نیدل استفاده شده را 

 . سرنگ سایز مناسب را برای تزریق استفاده نمایید 

 مناسب است. 26-27 اخل جلدی نیدل با گیججهت تزریق د 

  مناسب است. 26-30جهت تزریق زیر جلدی، نیدل با گیج 

  مناسب است. 19-25جهت تزریق داخل عضالنی، نیدل با گیج 

  از پمادEMLA  (PRILOCAIN 2.5 % , LIDOCAIN 2.5%)  ساعت  1-2در محل تزریق عضالنی در کودکان

 .قبل از انجام تزریق استفاده شود

  سی سی دارو به صورت عضالنی در یک محل در بالغین، در کودکان یک سی سی و در نوزادان نیم  2از تزریق بیشتر از

 سی سی اجتناب شود.

  درجه تزریق گردد. 90ثانیه و با زاویه  10الیه سطحی پوست را قبل از تزریق کنار بزنید و دارو به آهستگی در عرض 
 

 

 تزریق وریدی:
 بیمارانی که قادر به دریافت فرم خوراکی دارو نیستند یا کمبود حجم مایعات دارند و نیاز به جایگزین  این روش برای

ورده های خونی صرفاً از این طریق صورت آها دارند، ارجح است. همچنین تزریق خون و فر کردن مایعات و الکترولیت

 می گیرد.

 Saline lock عت تعویض شود.سا 72 هر 

 از عروق دیستال استفاده شود.باید بتدا برای گرفتن رگ ا 

 .از عروق پا استفاده نشود چون شانس لخته را افزایش می دهد 

 که الینی خراب شود الین جدید در باالی الین قبلی گرفته شود. در صورتی 

 استفاده شود %0.5و کلرهگزیدین  %70محلول حاوی الکلیوکت از ژبرای آماده کردن محل ورود آن. 

  دست غیرغالب بیمار برای گرفتن الین استفاده شودابتدا از. 

قرار   Illiac Crest انگشت میانی بر رویقرار دهید. Anterior Superior Iliac Spineانگشت اشاره را بر روی 

 درجه انجام دهید. 90تزریق را  با زاویه  وسط این منطقه،دهید. 
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 از گرفتن الین در محلی که دچار عفونت  ،infiltration ترومبوز است و در دست طرفی که ماستکتومی انجام شده  یا

 ، دست دارای شانت یا فیسچول اجتناب شود. است، دست فلج

 شود. وسیله مهارکننده فیزیکی اجتنابه از پوشیده شدن محل سرم ب 

 اتل روی ب هایی که از چسبهای قوی استفاده شده است ، خودکارهای نوک تیز یا برچسب از نوشتن اطالعات با ماژیک

 ، چون احتمال نشت جوهر یا چسب به داخل باتل وجود دارد. اجتناب کنید سرم 

 عت به بیمار وصل است، اجتناب شود. سا 24 هایی که بیشتر از استفاده از باتل 

 ون در صورت سالم بودن الین بیمار، خاین منظور باتل را پایین بیاورید. ت بودن الین بیمار مطمئن شوید. برای از درس

 برمی گردد.

 .سرعت تزریق دارو باید به دقت تنظیم شود 

 .برای تزریق داروها در بالغین و کودکان حتماً از میکروست استفاده شود 

  کودکان و نوزادان و دربیماران با شرایط بحرانی الزامی است.های کم در  برای دادن حجم انفوزیونپمپ 

 هایی که سالین الک هستند و در کل قبل از ریختن دارو در میکروست دقت نمایید که الین بیمار سالم  در مورد الین

 و سپس اقدام به ریختن دارو در میکروست بیمار نمایید. باشد

 های دارای  الینsaline lock  ید فالش شوند.ساعت با 8هر 

 

 محاسبه دارویی
 واحدهای اندازه گیری معمول و تبدیالت آنها:

 میلی گرم 1000یک گرم برابر                         گرم 1000یک کیلوگرم برابر 

 سی سی 1000یک لیتر برابر با           میکروگرم 1000یک میلی گرم برابر 

 

 محاسبه داروهای در صدی :
 منیزیم آمینوژن ،آلبومین مثل لیدوکائین ،

 سی سی 100گرم در ی یعنی درصدداروهای             

 سی سی  100گرم در  2یعنی  %2مثال : 

 سی سی  100گرم در  20یعنی  % 20 

 .برای محاسبه داروهای در صدی از روش تناسب میتوان استفاده کرد 
باشد چند سی سی از دارو را به  % 50در دسترس شما میلی گرم منیزیم است چنانچه منیزیم  600مثال :دستور پزشک 

 بیمار می دهید 

 

50*1000)mg              100cc) 

  X=1.2                              mg 600                                                                
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 سی سی 100در  (میلی گرم 1000 )مثال: محلول لیدوکائین یک درصد برابر است با یک گرم    

 درصد چند سی سی کشیده می شود؟ 2میلی گرم لیدوکائین  40: برای تزریق سؤال

 سی سی 100میلی گرم                             2000 سی سی  100میلی گرم در  2000گرم یا  2

 x میلی گرم 40 

X  سی سی 2برابر است با 

 

 است    kg/min/یا       min/یا         hr/ها بصورت محاسبه داروهایی که دستورات آن
مثل دوپامین، دوبوتامین ،نیتروگلیسیرین، هپارین ،و.......  را می توان از یک فرمول استفاده کردالبته باید به قوانین  

 آن توجه داشت 

 

 

 فرمول محاسبه :

 

 

                                                                                                                                                    

   ×حجم محلول آماده شده به میلی لیتر =میلی لیتر در ساعت  

 

 

 قوانین فرمول :
 . واحد اندازه گیری صورت ومخرج باید یکسان باشد 

 دوزدستور داده شده باید به ساعت باشد 
 

بایستی ترجیحا با سرنگ پمپ یا انفیوژن پمپ داده  kg/min/یا       min/یا         hr/دستورات دارویی که بصورت  نکته :

 سی سی آماده شود  100یا  50شود.ودارو در حجم 

 

می باشد.  cc50/unit5000داده است. محلول آماده شده  unit/hr 500: پزشک دستور تزریق هپارین سؤالمثال :

 یق چند میلی لیتر در ساعت است؟سرعت تزر

   ×50 =    5میلی لیتر در ساعت      
 واحد در ساعت 500

 واحد 5000

 

 flowموجود باشد  D5W 50 CC With Amiodarone 900 mg آمیودارون را دارد. اگر  1mg/min: بیماری دستور دریافت مثال

rate .را برای این دارو محاسبه نمایید 

   ×50 = 3.3در ساعت   میلی لیتر      
160 

900 

 

 در دسترسدوز 

 ساعت بهدوز دستور داده شده 
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موجود باشد  N/S 50 CC With 50 mg Nitroglycerinنیتروگلیسرین را دارد. اگر  20mcg/minبیماری دستور دریافت مثال:

flow rate .را برای این دارو محاسبه نمایید 

   ×50 =  1.2میلی لیتر در ساعت      
2060 

501000 

 

سی سی در ساعت  3.6آماده شده و با سرعت  5سی سی دکستروز %  100میلی گرم دوپامین در  200: برای بیماری مثال

 تزریق 

 (kg60دارو دریافت می کند.) وزن بیمار  Mcg/kg/minمی شود. محاسبه کنید چند 
 

   ×100 =   3.6میلی لیتر در ساعت      

  60  60kg  دوز دستور داده شده به میکرو گرم 

2001000 

 میکروگرم می باشد. 2بعد از محاسبه ، دوز دستور داده شده 

 ساعات دارودهی بر اساس پروتکل بیمارستان نمازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Friquency Time 

QD 9 

BID 9 - 17 

TID 9 - 13 - 17 

Q12H 9 - 21 

Q8H 1 - 9 – 17 

Q6H 3 –9 – 15 - 21  

Q4H 1-5-9-13-17-21 

Q2H 1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21 

Q1H هر ساعت یک بار 

QOD یک روز در میان 

QID 9-13-17-21 

QHS 21 

در مورد برخی داروها بر اساس دستور پزشک یا برنامه دارودهی بخش ساعت دارودهی تغییر می * 

 یابد.

 صبح داده می شود. 6صبح در ساعت 9مثال : انسولین و امپرازول به جای ساعت 
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 تزریق خون 
 

d blood cellRe 

 ها در شرایطی مانند کم خونی و خونریزی جایگزین کردن اریتروسیت 

  1سی سی )یک واحد( می باشد که هموگلوبین را  250هر کیسه خونgr/dL  درصد افزایش 2-3و هماتوکریت را 

 می دهد. 

 .می توان فرم فریز شده آنرا تا چند سال نگه داشت 

  سازگاریRh  وABO  الزم است.قبل از انفوزیون 
 

Whole blood 
 .زمانی که بیمار نیاز به کلیه اجزای خون دارد مانند خونریزی، مورد استفاده قرار می گیرد 

 سی سی است. 500 هر واحد آن 

  د.کراری گهدروز ن 35می توان در یخچال تا 

 و ایزو خون ایزوگروپ     بالفاصله بعد از تائید گروه خون واقعی بیمار باید ترانسفوزیون را باRh بیمار انجام داد.ه ب 
 

 

PFF 

 .برای جبران فاکتورهای انعقادی و افزایش حجم خون در گردش استفاده می شود 

  ساعت بعد از ذوب شدن استفاده شود. 6در عرض باید 

  سی سی است 250-500هر واحد آن. 

 .حاوی پالکت نمی باشد 

  سازگاریRh  وABO  الزم است. انفوزیونقبل از 

 PT  وPTT .برای بررسی کفایت درمان چک شود 

  پالسمایAB .دهنده عمومی می باشد 

  پالسمایB, A  وAB  را می توان به بیمار با گروه خونO .تزریق نمود 

 پالکت:

 ده مانند ترومبوسیتوپنی است.نهای خونریزی ده جایگزین کمبود پالکت و تصحیح بیماری 

  سی سی موجود است 50. 70. 200. 400در کیسه های. 

  دقیقه تزریق شود. 10هر واحد در عرض  .به محض رسیدن از بانک خون باید تزریق شود 

 .سطح پالکت جهت کفایت درمان کنترل شود 

 از جدا شدن از خون کامل باید استفاده شود. پس روز 3 در عرض 

  بهترین انتخاب ایزوگروپ و ایزوRh .انتخاب بعدی بدون توجه به  می باشدRh اب نمائید.ایزوگروپ انتخ 

  پالکتAB .دهنده عمومی است 

  پالکتB, A  وAB  را می توان به گروهO .تزریق نمود 
 

 آلبومین: 
 .برای تصحیح حجم داخل عروق و درمان کاهش پروتئین و شوک استفاده می شود 
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 درصد موجود است. 50و  25های  در ویال 

 .باید آهسته تزریق شود 

 کرایو

  فیبرینوژن در هموفیلی نوع  و 8برای درمان کمبود فاکتورA .مورد استفاده است 

 اصول دادن خون:

  سازگاریRh  وABO انجام شود. در مورد همه بیماران دریافت کننده خون 

 

 نکات الزم برای تزریق خون
 .برای تزریق خون ابتدا فرم رضایت نامه از بیمار یا قیم قانونی او اخذ گردد 

  نامناسب است زیرا منجر به  14شماره  آنژیوکتت تزریق خون مناسب است و در بالغین جه 18شماره  آنژیوکتیک

 مناسب است. برای تزریق خون در کودکان 22 آنژیوکتتزریق سریع خون می شود. 

 .در شروع تزریق عالیم حیاتی از بیمار کنترل شود 

  گردش کنترل نمایید چون ممکن کودکان، افراد مسن، بیماران دچار سوء تغذیه را از لحاظ افزایش حجم مایعات در

 است نیاز به قطع تزریق باشد.

  نمایید تا در صورت بروز  انفوزیونکلیه داروهای تزریقی بیمار به صورت داخل وریدی را قبل از شروع تزریق خون

 واکنش در بیمار مشخص شود که این واکنش به چه دلیل ایجاد شده است.

  ،نام بیمار، کد بستری، گروه خونی و بعد از تحویل گرفتن خون، شماره کیسهRh  بیمار و تاریخ انقضا کیسه با اطالعات

 پرستار کنترل و امضا شود. 2 فرم درخواست خون مطابقت داده شود و این اطالعات باید توسط

  بنمونه خون بیمار برای کراس مچ باید( ر بالین بیمار تگlabel.زده شود ) 

 نگ، وجود حباب هوا چک شود.کیسه خون از لحاظ شفافیت، غلظت، ر 

 .از نرمال سالین برای فالش کردن ست خون استفاده شود 

 دقیقه بعد از دریافت خون از بانک خون باید شروع شود تا از الیز  30خون طی  تزریقRBC  (.و عفونت جلوگیری شود

 تزریق شود.( ساعت 2ساعت دور از یخچال باشد و ایده آل آن است که در عرض  4خون نباید بیشتر از 

 شود . انفوزیوندقیقه ابتدایی  15قطره در دقیقه تا  30 خون با سرعت 

  چک شود. مجدداًدقیقه از شروع تزریق خون،  15عالیم حیاتی بیمار بعد از 

 چک شود. سایت سرم بیمار برای جلوگیری از هماتوم و جدا شدن اتصاالت مرتب 

 

 اورژانس سرعت تزریق خون در سنین مختلف در شرایط غیر

 فرآورده بالغین اطفال

2-5 ml/kg/hr 150-300 ml/hr Red Blood Cells 
60-120 ml/hr 200-300 ml/hr FFP 
60-120 ml/hr 200-300 ml/hr Platelets 

As rapidly as tolerated As rapidly as tolerated Cryoprecipitated 
 

 

 عوارض تزریق خون:
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 عوارض همولیتیکی حاد:

و در  می شود   عارضه نادر است و به علت عدم مچ بودن خون بیمار با کیسه خون ایجاد می شود که منجر به الیز خون  این

 دقیقه ابتدایی تزریق خون ایجاد می شود. 15
 تظاهرات بالینی:

 قفسه سینه، درد کمر و کاهش فشارخون سردرد، تنگی نفس، سیانوز، تاکی کاردیا، درد 
 

 :مداخالت پرستاری

  ،نرمال سالین  انفوزیونقطع خون 

 های آن به بانک خون ارسال کیسه و تیوب 

  ارسال نمونه ادرار و خون 

 چک عالیم حیاتی 

  چکI&O  

  ثبت وقایع 
 

 خیری:أواکنش هموالیتیک ت

 روز بعد 2-14در عرض  مکن استایجاد می شود که مخون بین دهنده و گیرنده  anti Bو  anti Aبه علت عدم مچ بودن 

 از تزریق خون ایجاد شود.
 عالیم:

 ، کاهش ادرار، درد کمر و خونریزی  ، تب ، کم خونی زردی
 اقدامات پرستاری:

  .تشخیص بسیار مهم است زیرا ممکن است منجر به واکنش حاد همولیتیک شود 

  اقدام خاصی نیاز نباشدممکن است. 

 بیمار از لحاظ کم خونی کنترل شود. 

 و کراس مچ به دقت صورت گیرد به پزشک اطالع داده شود. 

 .وقایع ثبت گردد 
 

 واکنش آلرژیک خفیف

  حساسیت به پروتئین پالسما ایجاد می شود. دلیلبه 

  احتمال واکنش وجود دارد. انفوزیونبه محض شروع تزریق تا یک ساعت بعد از 
 تظاهرات بالینی:

 راش، خارش، کهیر و ویزینگ در سمع ریه
 اقدامات پرستاری:

 نرمال سالین انفوزیون، قطع خون 

 بررسی بیمار از لحاظ شوک آنافیالکسی 

 با دستور پزشک میناتتزریق آنتی هیس 

 چک عالیم حیاتی 

 ثبت وقایع 
 

 واکنش آلرژیک شدید:

 تظاهرات بالینی:
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 کوتاهی تنفس، درد قفسه سینه، کاهش فشار خون، تهوع و استفراغ، کاهش سطح هوشیاری و ایست قلبی

 :اقدامات پرستاری

  ،نرمال سالین انفوزیونقطع خون 

 بررسی بیمار از لحاظ شوک آنافیالکسی 

 با دستور پزشک میناتتزریق آنتی هیس 

 اطالع به بانک خون 

 چک عالیم حیاتی 

 چک بیمار از لحاظ کالپس عروق و ایست قلبی 

  تنفسی -ست قلبی یا وقوعشروع احیا قلبی ریوی در صورت 

 ثبت وقایع 

 واکنش تب زا

 اسیت به به علت حسWBC .و پالکت و پروتئین پالسما ایجاد می شود 

  دهد. ساعت بعد از اتمام آن می تواند رخ 6فیوژن تا سدقیقه بعد از شروع تران 30از 

 تظاهرات بالینی:

 گرم و برافروخته شدن پوست، سردرد، درد ماهیچه و اضطراب

 اقدامات پرستاری:

 قطع خون 

 وفن طبق دستورمیناتدادن اس 

 حرارت چک درجه 

 ثبت وقایع 
 

Sepsis: 

ن خون ژویساعت بعد از ترانسف 2 یک واکنش جدی به تزریق فرآورده خونی آلوده است که می تواند در طی تزریق تا

 ایجاد شود.
 تظاهرات بالینی:

 تب، لرز، دردشکم، تهوع، استفراغ، اسهال، شوک و نارسایی کلیه
 اقدامات پرستاری:

  ،یننرمال سال انفوزیونقطع خون 

 اطالع به پزشک 

 چک عالیم حیاتی 

 ارسال کشت از خون 

 آنتی بیوتیک تراپی با دستور پزشک 

  چکI&O 

Hyper volemia: 

 ه خونی ایجاد می شود.دورآبسیار سریع یا حجم بسیار زیاد خون و فر انفوزیونبه علت 
 تظاهرات بالینی:

 کاردیا تنگی نفس، سرفه، رالز، برآمده شدن رگ گردن، افزایش خون و تاکی
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 اقدامات پرستاری:

 نژویقطع یا آهسته کردن سرعت ترانسف 

 باال آوردن سر تخت 

 اطالع به پزشک 

 تزریق دیورتیک تجویز شده توسط پزشک 

 دادن اکسیژن طبق دستور پزشک 

 ثبت وقایع 
 

 

 

 

 الکتروشوک:

 

 

 

یا مونو  فاز تک های کتروشوک ال :شوند  می تقسیم  کلی ی دو دسته  به آن، ساخت  تکنولوژی به بسته  ها دستگاه  تمام

شوک  فاز و ستگاه در یا بای فازیک.    دوفاز های الکترو سمت  فقط الکتریکی انرژی یکفاز منو های د از  یکی از 

ستگاه  در اما .رود می دیگر سمت  به پدالها  می منتقل بیمار به دو مرحله طی الکتریکی جریان ،یکفازبای  های د

 .کند می طی را نیز برگشت مسیر یک رفت، مسیر بر عالوه الکتریکی جریان عبارتی به شود؛
 

 اندیکاسیون الکتروشوک

 جهت خاتمه آریتمی مقاوم به درمان 

 جهت خاتمه تاکی آریتمی بطنی و فیبریالسیون بطنی 

 در دیس ریتمی های همراه با اختالل همودینامیک مقاوم به درمان 

  توجه داشته باشید که درPEA  (وی بدون نبضفعالیت الکتریک )  آسیستول،دادن الکتروشوک معنی ندارد. 

 

 مراحل انجام شوک الکتریکی

 می   طی مرحله  5ی انرژی،  تخلیه ی لحظه  تا الکتروشوک از استفاده به گیری تصمیم زمان از .است فرآیند یک دادن شوک

 :شود

 ژول ) توسط پزشک تعیین می شود( انتخاب -1

 دستگاه کردن شارژ -2

 ها پدال کردن آماده -3

 سینه ی قفسه روی ها پدال دادن قرار -4

 انرژی خلیهت -5
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 نکات مهم:

 سانتی متر   4سانتی متر و در نوزادان   8متر و در کودکان  سانتی   12تا  7 بین  ها پدال ی اندازه بزرگساالن  در

  .است

 سه  روی بر اینکه از قبل ها پدال  الکترود های ژل از که کنید دقت .شوند  زده ژل خوبی به باید قرار گیرند سینه  ی قف

 .کنید استفاده  اند ساخته شده کار این مخصوص که

 مثل  کاشتنی های دستگاه سایر یا میکر پیس که بیمارانی درCRT یا ICD ،از به استفاده نیازچنانچه دارند 

 فاصله میکر پیس اتوربا ژنر متر سانتی 8  حداقل باید ها پدال ها، دستگاه به آسیب از جلوگیری برای شد، الکتروشوک

 . باشند داشته

 

 ًکنند می ذکر شود، وارد ها پدال روی بر  باید که نیروی استانداردی میزان عنوان به را کیلوگرم  12.5تا10   معموال.   

 دیگری غیر و ) سینکرونایز( ، هماهنگ یکی :کنند تخلیه شکل دو به را خود انرژی هستند قادر الکتروشوک های دستگاه

 می   "دفیبریالسیون" را آسینکرونایز و "کاردیوورژن   "را  سینکرونایز حالت در دادن هنگ )آسینکرونایز( . شوکهما

 .نامند

 فشار را سینکرونیزه ی دکمه اینکه شما مگر کند می تخلیهآسینکرونایز  صورت به را خود انرژی فرض، پیش حالت در دستگاه

 قلبی ریتم گرفتن نظر در بدون دستگاه انرژی، ی دکمه های تخلیه دادن فشار محض هب سینکرونیزه، آ حالت در .باشید داده

 نقطه هر در انرژی تا گردد می سینکرونیزه باعثآ شکل به الکتریکی انرژی ی تخلیه .کند می تخلیه را شده شارژ انرژی بیمار،

 تخلیه، های دکمه فشردن از پس دهید، قرار سینکرونیزه حالت در را دستگاه شما چنانچه .شود تخلیه قلب ی چرخه از ای

 .کند می هماهنگ قلب تپش وضعیت با را خود، دستگاه ترتیب این به  .کند می تخلیه  R موج  اولین روی بر را دستگاه انرژی

 

 نکات ایمنی حین استفاده از دستگاه دفیبریالتور

 مار فاصله بگیرندقبل از دادن شوک با صدای بلند اعالم نمایید تا سایرین از بی. 

 در حین شوک دادن کسی با بیمار تماس نداشته باشد. 

 بدن بیمار با فلز تماس نداشته باشد. 
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 بیمار با حوله خشک شود .بدن بیمار خیس نباشد. 

 دقت بردارید تا مشمع آغشته به ه مشمع و پماد را ب،اگر پماد نیتروگلسیرین جلدی بر پوست بیمار است

  .ردنیتروگلیسرین آتش نگی

  نتیالتور بیمار از دستگاه و.قطع کنیمانرژی جریان اکسیژن را در زمان تخلیه ، بهتر است برای جلوگیری از انفجار

 جدا ودستگاه یا خاموش شود ویا اینکه ست رسپیراتور از تخت بیمار فاصله داشته باشد

 ل ها را به هم نچسبانید. ابه هیچ وجه برای تخلیه شوک پد 

 به راهنمای دستگاه مراجعه نمایید ه حتماًبرای تست دستگا. 

  یب از دستگاه تا رفع ع، در صورتی که بر روی صفحه نمایش پیامی مبنی بر خطا و رجوع به سرویس کار داده شد

 توسط 

 .سرویس کار استفاده نشود 

  طور صحیح خارج نماییده دو شاخه دستگاه را ب ،دستگاهاستفاده از قبل از. 

 ت کاردیوورژن :نکات قابل توجه جه 

 رضایت نامه از بیمار 

  ها الکترولیتمیزان بررسی 

 بهتر است چند ساعت قبل ناشتا باشد. 

 توضیح پروسیجر به بیمار تا اضطراب کم شود. 

 آماده کردن ترالی احیا 

 مانیتورینگ بیمار 

  کنترل عالئم حیاتی 

 تجویز آرامبخش 
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 پرستاریگزارش 
 در بخش  ترتیب ونحوه ثبت گزارش پذیرش بیمار

 ثبت اطالعات دمو گرافیک: ثبت سن وجنس .1

 قید ساعت وتاریخ پذیرش :در اولین گزارش در هر بخش .2

 نحوه ورودی بیمار : با پای خود ، برانکارد ، ویلچیر  .3

 همراه با چه کسی : پزشک ، پرستار ، بیمار یار، تیم بیهوشی .4

 شوک ، کبف اورژانسبا چه وسیله ایی :آمبو برقی ، آمبو دستی ، اکسیژن ، دی سی  .5

( بیان مشکل از زبان chief                   complianثبت شکایت اصلی وعلت بستری بیمار :شکایت اصلی بیمار ) .6

 .بیمار که بایدکلمات خود بیمار در گیومه گذاشت 

 سی پعلت بستری میتواند تشخیص اولیه پزشک یا اقدام خاصی که  قراراست برای بیمار انجام شود مثل بیو .7

8. Present                illness .از چه زمانی شروع شده یا چه عواملی باعث تشدیدیا تخفیف آ ن  می شود 

 ثبت تاریخچه قبلی بیماری ها )فشار خون ، دیابت ، بیماری عروق ، بیماری کبدی ، بیماری گوارشی ،و.....( .9

 ثبت کلیه ارزیابی ها سیستم به سیتم .10

 

 :ارش نویسیدر گز ترتیب سیستم ها 

1.Central Nervous System 

2. Respiratory 

3.Cardiovascular 
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4. skin 

5.GenitoUrinary 

6.GastroIntestinal 

7.musculoskeletal/ movement 

8.PsychoSocial 

 

 نحوه ارزیابی سیستم به سیستم

  
 ثبت مواردی نظیر(:)سیستم اعصاب مرکزی 

آگاهی به شخص ، زمان و مکان ، فشارداخل جمجمه وتغییرات آن، وتغییرات آنسطح هوشیاری ،سردرد ، سرگیجه ، ضعف 

اختالل بینائی عصبی، اختالل شنوایی عصبی، اختالل حسی عصبی، ، تغییر در حس بویایی ،اندازه مردمک و واکنش آن ،

دمای بدن )هیپو یا تغییرات ، عدم تعادل، حرکات غیر طبیعی ،تشنج،گزگز شدن(اندام  (اختالل حرکتی عصبی،  سوزش

گردن ، گیجی )کانفیوژن(، خواب آلودگی، عدم توانایی  در تکلم و.....، اختالالت هورمونی)مثل دیابت و...( ، هیپرترمیا( 

ثبت نتایج پاراکلینیک ازقبیل :آزمایشات و تصویربرداری غیر ، داروهای مصرفی و اتصاالت، درد ، دلیریوم، سنکوپ، لرزش

 ن سیستم،.....به ایطبیعی مربوط 

 

 سیستم تنفسی )ثبت مواردی نظیر(:

تنفس  ، تعدادوالگوی تنفسی .تنگی نفس، ، اورتوپنه، تاکی پنه ، برادی پنه ، تنگی نفش شبانه ، رتراکسیون ، تنفس شکمی

ظیمات ننیاز به تهویه مکانیکی وت ، نوع سرفه ،خلط و ترشحات، خلط خونی، سینه ای، دیسترس تنفسی، تنفس تند و سطحی

 ، خشونت صدا، خس خس سینه ، صداهای غیر طبیعی تنفس، درد  قفسه سینه ، خونریزی از ریه ، خونریزی از بینی  ، آن

نتایج پاراکلینیک مانند:آزمایشات و گرافی های غیر طبیعی مربوط به این ، پروسیجرها، داروهای مصرفی، اتصاالت 

 سیستم،..........

  

 :مواردی نظیر( سیستم قلبی عروقی)ثبت   

،نبض  60ضربه درحالت استراحت،کاهش ضربان قلب کمتراز  100تعدادوالگوی نیض مانند:افزایش  تعدادنبض بیشتراز 

ض ادم ،کاهش یا عدم وجود نب،تغییرات نوار قلب ، درد یا ناراحتی قفسه سینه ،تپش قلب ، تنگی نفس  ، پر،قوی،نخی و.. 

 محیطی 

درد ساقها ،درد ران،تورم پاها ، (CVPار خون ،کاهش یاافزایش فشاروریدمرکزی)کاهش فشار خون ،افزایش فش

اختالل ،  CPCRگزارش عملیاتی ،ترومبوزعروقی( ،سردی اندامها ،کاهش  برون ده قلبی ،اختالل در پرفیوژن بافتی ،

 الکترولیت 
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وط سایرنتایج پاراکلینیک غیر طبیعی مربآزمایشات و گرافی و، پروسیجرها، داروهای مصرفی، اتصاالت میزان ترشحات آنها

 خون وفرآورده های خونیIV FLUID-TPN,ثبت نوع ومقدار،به این سیستم 

 :سیستم پوست)ثبت مواردی نظیر(

تعریق  بیش از حد ، خشکی یارطوبت پوست ، رنگ پریدگی ، ادم ، کاهش تورگور ،زخم بستر ،بخیه ،پانسمان، بثورات جلدی 

رجه حرارت در سیستم پوست )اختالل درتنظیم درجه حرارت بدن ، کاهش درجه حرارت )کمتر از ثبت د ،و قوام پوست 

پروسیجرها ، ،خونمردگی،  خارش، بوی غیرطبیعی یا نامطبوع ازپوست ،( 38( ، افزایش درجه حرارت )بیش از  35/5

 به این سیستمنتایج آزمایشات .تصویربرداری یانمونه برداری غیرطبیعی مربوط ،داروهای مصرفی 

 سیستم ادراری) ثبت مواردی نظیر(:  

سی سی با ازای هرکیلوگرم وزن بدن 20سی سی درساعت ویا افزایش بیش از 30کاهش برونده ادراربه میزان کمتراز 

اضطرار در ادرار کردن ، بی اختیاری ادراری ،احتباس ،رنگ وماهیت ادرار،تکرر ادرار ، هما چوری ، درساعت)پرادراری(،

پروسیجرها، داروهای مصرفی، اتصاالت ومیزان ترشحات آنها ، ،درار یا اتساع مثانه، ادرار دردناک ، سوزش ، خارش ا

 آزمایشات و گرافی های غیر طبیعی مربوط به این سیستم،...

 سیستم گوارشی)ثبت مواردی نظیر(:

 آسیت،از بین رفتن،،خشکی دهان ،تشنگی  درد شکم ،التهاب مخاط دهان،کاهش اشتها ،تهوع ، استفراغ ،یبوست ،اسهال 

رات وزن، تغیی، اختالالت الکترولیت ، تغییر در حس چشایی، اشکال در بلع، پرنوشی، صدای روده ،نفخ ،بررسی مخاط دهان

،  PEGداشتن گاستروستومی،کلوستومی و ژوژنوستومی ،  ،ونریزی گوارشی، داشتن استوما،  خون در مدفوعخسوء هاضمه، 

NGT  چک دقیق،یزان ترشح.الواژیاگاواژ()مO&I  پروسیجرها ، داروهای مصرفی، ،، تغییر در رنگ و حجم مدفوع

ثبت نتایج پاراکلینیک وپروسیجرهامانند:آندوسکوپی ،آزمایشات وگرافی های غیر طبیعی دیگرمربوط به این ،اتصاالت 

 سیستم،...

 اسکلتی)ثبت مواردی نظیر(: -سیستم ماهیچه ای  

کرختی .لرزش عضالت ،فلج ،وضعیت نبض محیطی اندام ، بررسی حس و حرکت اندام ،ضعف ،کرامپ عضالنی  بی حسی و

اتصاالت ) تراکشن (، پروسیجرها و داروهای   ، ،عدم تحرک ،اسپاسم و سفتی عضالت،افتادگی مچ پا ودست. گچ گرفتگی

 آزمایشات و گرافی های غیر طبیعی مربوط به این سیستم،...، مصرفی

 اجتمایی) ثبت مواردی نظیر( :–یستم  روانی س

عصبی بودن ،اضطرب ، هوشیاری  ،گیجی ، بی قراری ، عدم اگاهی به زمان و مکان وشخص ، سردرد ، سرگیجه ،کاهش سطح 

 رد ،تاخیر شب در مکرر شدن بیدار ، آلودگی ،خواب ،بیخوابی شدن بیدار خواب از زود:  ازقبیل خواب اختالالت ، هوشیاری

 پروسیجرها و داروهای مصرفی و آزمایشات،... ، خستگی رفتن، وابخ

 

 

 

 

 



 مهارت های بالینی آموزش ضمن خدمت بیمارستان نمازی

 

71 
 

 SAD PERSONS scale  ارزیابی خطر خودکشی  معیار

S – Sex:  1 if male; 0 if female; (more females attempt, more males succeed)  
نان بیشتر ولی در مردان موفق تر چون تعداد خودکشی در ز -اگر مرد بود امتیاز یک و اگر زن بود امتیاز صفر 

 می باشد.
A – Age: 1 if < 20 or > 44                               

 باشد امتیاز یک تعلق می گیرد.                                                                             44و یا بشتر از  20اگر سن کمتر از 
D – Depression: 1 if depression is 

present                                                                                                

 افسردگی :امتیاز یک 

P – Previous attempt: 1 if present       

                                                                                      سابقه خودکشی :امتیاز یک                                                      
E –Ethanol abuse: 1 if present    

                                                                                                                                                سوء مصرف الکل :امتیاز یک

R – Rational thinking loss: 1 if present   
                             ازدست دادن تفکر منطقی : امتیاز یک                                                                                            

S – Social Supports Lacking: 1 if present  
                    دور افتادن از اجتماع یا عدم وجود پشتیبان اجتماعی : امتیاز یک                                                                 

 

O – Organized Plan: 1 if plan is made and lethal    
 د : امتیاز یک                                                                     طراحی سازمان دهی شده برای خودکشی داشته باش

N – No Spouse: 1 if divorced, widowed, separated, or single   
            مجرد،  مطلقه ، بیوه : امتیاز یک                                                                                

S – Sickness: 1 if chronic, debilitating, and severe                                                                                            

 بیماری مزمن ، ناتوان کننده و یا شدید : امتیاز یک

Guidelines for action with the SAD PERSONS scale 

 

Total 

points 

Proposed clinical action 

0 to 2 Send home with follow-up ) ترخیص بیمار همراه با پیگیری( 

3 to 4 Close follow-up; consider hospitalization ) پیگیری با پیشنهاد بستری( 

5 to 6 Strongly consider hospitalization, depending on confidence in the follow-up 

arrangement) بستری و تحت نظر باشد ( 

7 to 10 Hospitalize or commit) بستری و از آسیب به خود و دیگران تحت نظر باشد( 
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 (Arterial Blood Gas  ABGتفسیر گازهای خونی )    

 
 

 آلکالوز اسیدوز میزان طبیعی پارامتر

PH 

 

 7.45از  بیشتر  7.35از  کمتر 7.40بطور متوسط میزان آن را  7.45تا  7.35بین 

PCO2  40و بطور متوسط  میلیمتر جیوه 45 – 35بین 

mmHg 
میلیمتر  45از  بیشتر

 جیوه

میلیمتر  35از  کمتر

 جیوه

HCO3  26تا  22بین meq/L  24و یا بطور متوسط meq/L 22از  کمتر mEq/L   26از  بیشتر mEq/L 

Base 

Excess - 

BE 

میلی اکی واالن در  -2+ و 2بین  BE مقدار طبیعی

 لیتر

 +2از  بیشتر -2از  کمتر
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 های تهویه مکانیکی نحوه کار با دستگاه

 

از طریق بینی یا دهان و یا تراکئوستومی داشته  ETTبیماری که به دستگاه تهویه مکانیکی متصل می شود نیاز دارد که 

 وسط پزشک مشخص می شود.مدهای مختلفی وجود دارد که با توجه به وضعیت بیمار ت باشد.

  پارامترها
 : مقدار هوایی که در یک تنفس وارد ریه شده و از آن خارج می گردد. که میزان نرمال آن   T.Vحجم جاری 

 cc/kg   8-6 ( می باشد. 650-700به ازاء وزن ایده آل )حداکثر 

 معمولی بازدم یک از بعد دم ظرفیت حداکثر:  I.C دم ظرفیت

 .کرد خارج ریه از توان می معمولی دم یک از بعد که هوایی حداکثر: .E.V.R میبازد ذخیرۀ حجم

 .کرد ریه وارد" مجدد توان می معمولی دم یک از بعد که هوایی حداکثر:   IVR دمی ذخیره حجم

 .کرد خارج ریه از آنرا توان نمی هم انرژیصرف  با حتی که هوایی مقدار  RV :مانده باقی حجم

RR) Respiratory Rate تعداد تنفس در یک دقیقه : ) 

MV) Minute Volume .حجمی از هوا که در یک دقیقه وارد ریه ها می گردد :)RR x TV =MV 

 I/E Ratio  :     نسبت دم به بازدم 

 . میشود فتهگ تنفس سیکل یک بازدم یک و دم یک زمان مجموع به : تنفس سیکل
Breath Time = Time insprition +Time exprition 

 

 :کنیم می استفاده مثال یک از I/E Ratio مفهوم بهتر فهم برای

  دیتول تنفس 10 هیثان 60 در دستگاه که است معنی بدین شود، دقیقه تولید در تنفس ده که درصورتی مثال طوره ب

ثانیه  5ابراین زمان بازدم ثانیه تنظیم کنیم بن 1اگر زمان دم را  10/60=6میافتد اتفاق هیثان 6 در تنفس هر پسمی کند. 

 می شود. 5به 1می گردد و این نسبت  

 می گویند. I/E Ratio بازدمی به دم نسبت را فوق نسبت

 جریان در توقف و بازدم بودن تر طوالنی مفهومه ب 6به  1یا  5به 1یا  4به1  اعداد مانند باشد کوچکتر فوق نسبت چه هر

 .باشد داشته تنفسی تالش خودش تا دارد یبیشتر فرصت بیمار پس است دستگاه تنفسی

 اکسیژناسیون موجب کهایم  داده شیافزا را دم زمان 1به  2یا  5/1به  1 اعداد مانند باشد بزرگتر فوق نسبت چه هر

 .شود می استفاده بیشتر نسبتها این از نوزادان در .شود می بهتر

Flow  مدت زمان دم دارد. : سرعت جریان هوا در طول دم است که نسبت معکوس با 

 که است ذکر شایانمی باشد.  %21-100است که محدوه آن  درصد یا کسر اکسیژن دمی( : fio2درصد اکسیژن دمی )

 بیماران برایمانند مسمومیت با اکسیژن  را مشکالتی و باشد خطرناک تواند می طوالنی مدت برای اکسیژن باالی درصد

 آزمایش در اینکه یا بماند  % 90 باالی بیمار ساچوریشن که نماییم می تنظیم ای گونهه ب را اکسیژن درصد. کند دایجا

 .باشد جیوه متر میلی 60 باالی  ( Pao2) شریانی خون اکسیژن خون گازهای

PEEP: Positive End Expiratory Pressure طبیعی طوره ب بازدم و دم طی در( مثبت انتهای بازدمی )فشار 

 پیپ آن به نشود خارج و بماند ریه در هوا این از مقداری که صورتی در ، شود می خارج ریه از " کامال جاری هوای

می   تولید نیز بیشتری فشار باشد بیشتر حجم این چه هر و کند می شارف تولید ریه در مانده جاری هوای. گویند می
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 بستن با ونتیالتورهامی شود(  هوا کامل خروج مانع ،ریهه ب مثبت فشار اعمال و است صادق نیز قضیه این کند. ) عکس

 ادامه موجب هوا این وجود دارند، می نگه محبوس ریه در را هوا ،مقداری ریه کامل تخلیه از قبل بازدم دریچه

تسهیل تبادل،  : فواید .کند جذب بیشتری اکسیژن تا دهد می فرصت هموگلوبین به و گردد می آلوئولها در گازی تبادالت

: افزایش فشار داخل قفسه سینه، کاهش  عوارض - ناسیون و افزایش حالت برگشت پذیری کاهش آتلکتازیبهبود اکسیژ

 COPD  ،ICPکنترل نشده، هیپوتنشن،  منع مصرف: نموتراکس - برگشت وریدی و فشارخون، افزایش فشار داخل جمجمه

 باال

Peak Inspiratory Pressure (PIP) :ت موابسته به مقاوحجم است که ا یا وارد کردن فشار الزم جهت باد کردن ریه ه

 است. سانتی متر آب 15-30مقدار نرمال آن  =PI+PEEP   PIPمی باشد.  راه هوایی و ظرفیت ریه

(PS) Pressure Support :کنید تنفس ای لوله درون اگراز که باشید کرده تجریه را حالت این شایدفشار حمایتی 

 ها لوله مقاومت آن به که است ها لوله و هوا بین اصطکاک وجود خستگی این ،دلیل شوید می خسته زود خیلی

وظایف  از یکی شود. می خستگیب موج امر همین که است ضروری مقاومت این بر برای غلبه انرژیصرف م گویند، می 

PS  می قرار بیمار یاردراخت ها لوله درون هوا، از جریانی فشار اندکی با که صورت این به است مقاومت این برغلبه 

ه ب هوا جریان این. کند می دریافت را هوا تر راحت و نکردهمصرف  انرژی هوا تفدریا جهت بیمار ، بنابراین. دهد

 می دم حجم تقویت موجب P.S دیگر عبارته ب. شود می ریه به شده وارد هوای حجم افزایش موجب و بوده ریه سمت

 ت و با اعمال فشار طی دم به تنفس خود به خودی بیمار کمک می کند. در درمان تاکی پنه کمک کننده اس .گردد

Trigger, Sensitivity :ستگا  به بیماری وقتی سی  ه د صل  تنف ست  مت ستگاه  بین ارتباطی پل ا  های لوله بیمار، و د

 توسط  گاهدست  ، شود  می تولید (NEEPمنفی ) فشار  ها لوله در کند تنفس به اقدام بیمار که صورتی  ،در است  تنفسی 

ستم    ساس  را نیپ این، تریگر سی شان  العمل عکس آن به و نموده اح سخ  .دهد می ن ستگاه  دادن پا ه  ب نیپ، به د

سیت   سا ستگاه  ح شد  کوچکتر تریگر عدد چقدر هر دارد، ربط د سیت   با سا ستگاه  ح شتر  د  کوچکترین و شد  خواهد بی

 که معنی بدین آید می پایین دستگاه  حساسیت   باشد  باال تریگر عدد که زمانی اما. داد خواهد پاسخ  را تنفسی  فعالیت

 .گذارد می پاسخ بدون را ضعیف های نیپ و دهد نمی پاسخ نیپ مقدار هر به

 بیماران برای .شود می استفاده(  نیم تا)کوچکتر اعداد از نوزادان برای . است 2 عدد تریگر برای تنظیم ترین مناسب

 عدد چه هر .شویم بیمار تنفس تعداد افزایش مانع طریق نبه ای تا شود می استفاده بزرگتر اعداد از پنه کیات

Tiggerشود می بیشتر حساسیت باشد کمتر تریگر عدد چه هر و شود می کمتر حساسیت باشد باالتر. 

 مدهای ونتیالتور
 

CMV=control mechanical ventilation Or Control Mandatory Ventilation  
 

 باریاج یا کنترله تهویه

 سطح با بیماران برای تنفسی حالت ترین مطمئن مد این .است دستگاه عهدهه ب بیمار تنفسی فعالیت کل مد این در

 کوشش از نظر صرف شده، تنظیم پیش از تعداد و معین حجم با را دمی هوای ونتیالتور مد این در .است پایین هوشیاری

 انرژی گونه هیچ بیمار و گیرد می صورت دستگاه توسط تنفس کار کل و دهد می تحویل ها ریه به بیمار دمی های

 .کند نمی مصرف تنفس برای

ACMV= Assist control mechanical ventilationکمکی کنترله تهویه 

 تنها .است CMV شبیه نظر هر از ACMV. رود می بکار CMV با همراه یا و ادفمتر صورته ب ACMV مد امروزه

 کند فعال انیکیکم تنفس یک ارائه و شروع برای را ونتیالتور تواند می بیمار ACMV در که است این در تفاوت
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 تحویل ریه به را دستگاه روی بر تنظیمی حجم شده تنظیم پیش از فواصل در و کرده عمل CMV مد مانند دستگاه

 تعیین دستگاه توسط دریافتی حجم اما یابد می افزایش بیمار توسط تواند می تنفس تعداد فقط ACMV در .دهد می

 .شود می

 و هماهنگی عدم احتمال ،است افزایش به رو  Assisst تنفسهای که حالی در و بیمار هوشیاری افزایش با همزمان

 لوله در فشار دهد رخ ناهماهنگی این که مورد هر در، شد خواهد بیشتر کنتروله و Assisst تنفسهای بین همزمانیان

 شایان البته. زد خواهد High pressure آالرم دستگاه و رود می مجاز حد از باالتر هوایی یاه راه و تنفسی های

 .سرفه یا و ریه در ترشحات تجمع مانند، ، باشد داشته تواند می نیز گرید دالئل آالرم این ذکراست

IMV (Intermittent mandatory ventilation) تنفس متناوب اجباری  

 خود تنفسهای بین در،  شود می داده بیمار به ثابت حجم با معین زمانی فواصل در یاجبار تنفس تعدادی مد این در

 .گردد می ارائه بیمار به دستگاه روی شده تنظیم مشخصات با اجباری تنفسهای بیمار، بخودی
 

SIMV (Synchronized intermittent mandatory ventilation) 

 شده هماهنگ اجباری متناوب تنفس

 بیمار با تنفس در بیشتری هماهنگی و پذیرد صورت کمتر تنفسی تداخالت تا شده پذیرتر انعطاف ستگاهد مد این در

 تنظیمات اساس بر اجباری تنفس یک نگیرد صورت بیمار سوی از دمی تالش هیچ محدوده این طول در اگر.باشد داشته

 . دهد می بیمار به شده انجام

 ، دهند می قرار مد این در را وی ، بکشد نفس گاهی بتواند که باشد ای گونهه ب بیمار هوشیاری سطح که درصورتی

 هم بیمار خود تنفسهای با که داریم اجباری تنفس چند هم و کنیم می تقویت را بیمار spont تنفسهای هم مد دراین

 .دارد ریبیشت آرامش بیمار و کند نمی خسته را وی ، دهد می بیمار به راحتی احساس مد این. ندارد تداخل

 IPPV (Inspiratory positive pressure ventilation) 
  CMV حالت مانند و دهد می انجام را تهویه عمل دم زمان در مثبت فشار آوردن وجوده ب با دستگاه روش این در

 شرایط به توجه با ریه و بوده متغیر حجم . کند می وارد ریه به را شده تعیین قبل از مثبت فشار معینی های زمان در

 .برسد شده تعیین مجاز حد به ریه درون فشار تا کند می دریافت را هوا از حجمی خود

Spontaneous ventilation (SPONT)بیمار توسط تهویه 

 یا اجباری تهویه هیچگونه حالت این در که شود می انتخاب مد این باشد رسیده بهتری هوشیاری به بیمار که زمانی

 عالوه مد این در دستگاه وظیفه . است تنفسی کار کل کننده تعیین بیمار و شود نمی یلمتح ماربی های ریه به کمکی

 دچار دلیلی هر به بیمار که صورتی در Minute volume و T.v   spont مانند بیمار جاری حجمهای گیری اندازه بر

apnea همچنین دهد می بیمار به اریاجب تنفس چند آالرم، بر عالوه و کرده حس را حالت این دستگاه ،شود  

  .داد بیمار به بیشتری اکسیژن تنفسی دستگاه وسیلهه ب می توان 

CPAP (Continuous positive air way pressure)هوایی راه های در مداوم و مثبت فشار 

 توسط جریان این مقدار ، کند می ایجاد هوا جریان یک فقط تنفسی دستگاه. است spont  مد ترین قدیمی حالت این

 این درحضور بیمار ، دیگر عبارته ب؛  شود می ریه وارد هوا انرژی صرف بدون دم، نگامه در .گردد می تعیین اپراتور

 .کند دریافت بیشتری اکسیژن و هوا تا نموده تقویت را خود دریافتی حجم ، هوا پیوسته جریان

 آن مقدار ABG آزمایش یا و بیمار یتنفس حجم به توجه با و دهیم می قرار cmH2o 15 - 5 را CPAP عددی مقدار

 .دهیم می تغییررا
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BIPAP (Biphasic Intermittent Positive Airway Pressure) 
 هوایی راه ازفشاردر سطح دو با تهویه

شار  سطح  دو پراتورا شارها  این که نماید می تنظیم را مختلف از ف صله  در ف شخص   زمانی فا  این ، شود  می اعمالم

شار  راتتغیی سی  فعالیت هیچ بیمار اگر .یابد می ادامه متناوب طوره ب ف شته  تنف شد  ندا شار  ختالفا این با  موجب ف

 (  CMVحالت مانند. )شود می ریه تهویه

 مانند) نماید ونتیله را خود ،فشار  تغییرات این نگیههما با تواند می کند شروع  را تنفسی  فعالیت بیمار اینکه محضه ب

ست  مد تغییرات به نیازی BIPAP  مد در  (،SIMV حالت شیاری  از درجه هر با بیماران .نی  این در توان می را هو

 .شود می انجام اتوماتیک بصورت بیمار به دستگاه از و اهگدست به بیمار از تنفس کنترل ، داد قرار مد

 

 آالرمها
 

LOW PRESSURE است آالرم مهمترین آالرم این .است کرده افت هوایی راه در فشار که آنست آالرم مفهوم. 

 .است آب متر سانتی 10 تا 5 بین آالرم این محدوده اهمیت

 : شود می داده نمایش زیر صورتهایه ب آالرم این مختلف های دستگاه در

Low air way Pressure (low Paw) - Low Pressure -P Peak - Low PIP – Disconection - Leak in house 

System -Circle Fail - P .Min 

 : فشار افت علت های

 سوراخ یا و شدن باز یا شدن جدا علته ب ،ها لوله و هوایی های راه در هوا نشت یا و بیمار از تنفسی لوله شدن جدا

 دریچه دیافراگم شدن پاره و خراب، تراشه لوله و تراک کاف بودن خالی ،تنفسی لوله اجزاء از یکی یا و لوله شدن

 است.  بازدم

  :قدامات پرستارا

 این. سازد می فعال را آالرم این ، نامناسب تنظیمات اوقات برخی. تراک کاف کردن چک ت ،اتصاال و ها لوله چک

 .شود می تولید نیز دارد موقعه ب و مناسب قوی، های نیپ بیمار که هنگامی در آالرم

HIGH PRESSURE فشار حداکثر 

 ونتیله خوب بیمار که است معنی این به "نهایتاً ولی دارد گوناگونی معانی که بوده تنفسی آالرم ترین شایع آالرم این

 سانتی  30 تا 20 نوزادان در و 40 تا 30 کودکان در و 60 تا 40 بین بزرگساالن برای آالرم این محدوده .شود نمی

 :شود ینمایش داده م زیر های صورته ب که .است آب متر
High air way Pressure (High Paw) - High Pressure - High PIP - P Peak - P Max - P Peak > P max 

 

 شامل موانع این ایجاد شود. مسیرتنفسی در مانع وجود و هوایی راه در گرفتگی ممکن است به دلیل   :آالرمعلل 

 در تداخل : قبیل از هایی حالت همچنین و ها لوله در آب وجود ، بیمار توسط تراشه لوله گرفتن گاز ، ترشحات

 آالرم این دالئل دیگر از بیمار بیقراری و کردن سرفه گویند، می Fight آن به "اصطالحا که بیمار و دستگاه تنفسهای

 . است

 :اقدامات پرستار
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و  ها لوله درون آب کردن خالی، دادن قرار » ایروی « بیمار دهان در، ساکشن وسیلهه ب هوایی های راه کردن تمیز

 صحبت با بیمار کردن آرام. همچنین  نماییم تعویض را دستگاه مد بایستی دارد وجود تنفسی داخلت که حالتی در

 ها نیز می تواند کمک کننده باشد.آالرم این مناسب تنظیمات، تنفسی پارامترهای مناسب تنظیم، دارو دادن و کردن

 Apnea تنفسی وقفه یا آپنه 

 15 نوزادان در و ثانیه 30 – 20 بزرگساالن در آپنه .شود بیشتر معینی دح از بیمار تنفس دو بین فاصله که است وقتی

 . گردد می تنظیمانیه ث

 تنفسی مد ، تغییرتریگر دقیق تنظیم، تنفس تعداد افزایش، آالرم تنظیم چک :اقدامات پرستار

 مراقبت های پرستاری:

 بررسی بیمار از نظر دیسترس یا مشکل تنفسی .1

 به بیمار اطالعات در رابطه با نیاز به تهویه مکانیکی داده شود. آرام بخش مورد نیاز است. .2

 بررسی می گردد.  CXRو مشاهده  CO2محل تیوپ با استفاده از شنیدن صداهای تنفسی، نشانگر  .3

4. ETT .را با چسب در محل خود فیکس کنید 

 حفره  دهانی، دندان ها و لب را از نظر حساسیت و درد بررسی نمایید. .5

 بررسی شود.وضعیت تنفس  .6

 پرستار بر اساس دستوری که برای ونتیالتور نوشته شده است، تحمل و پاسخ بیمار را بررسی می کند.  .7

 بیمار را از نظر عوارض احتمالی بررسی کنید: .8

  بروزBarotraumas آسیب وسیع عروق یا اعضا که ناشی از فشار ونتیالتور است و آسیب ممکن است :

 به شکم نیز برسد.

 فشاری نموتراکس 

  بررسی وضعیت گوارشی زیرا احتمال بروز زخم معده و خونریزی ناشی از نشت هوا از راه تنفس

 مصنوعی وجود دارد

 کاهش فشار خون ناشی از کاهش برون ده قلبی 

  افزایشICP 

  عدم تعادل مایعات ناشی از افزایش فشار بر روی گیرنده های تنفسی موجود در آئورت سینه ای که

 ایش تولید هورمون آنتی دیورتیک می شود.منجر به افز

 ( از دستگاه می باشد. Weaning. سایر مراقبت ها شامل ارزیابی پارامترها جهت جداسازی ) 9
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 طالحات رایج پرستاریاص
RBR استراحت نسبی 

CBR استراحت مطلق 

Bed  sore/dicubitus  ulser زخم بستر 

PRN در صورت لزوم 

STAT فوری 

PRO/RPO تکراردستورات 

AM صبح 

MD نیمه روز 

PM شب 

MN نیمه شب 

AC قبل ازغذا 

PC بعدازغذا 

Amp آمپول 

Cap کپسول 

Tab/Comp قرص 

Deragea قرص روکش دار 

Pearl قرص ژله ای 

Efferont قرص جوشان 

S/Sr سرم 

Syr شربت 

Elxir شربت الکل دار 

Oint/Pomd پماد 

Gtt/drop قطره 

Supp شیاف 

Gel ژل 

Speray اسپری 

PO ازراه دهان 

TD ازراه پوست 

INH ازراه تنفس 

SL زیرزبانی 

QH هر ساعت 

QD/QN یکبار درروز/یکبار در شب 

BID دوبار در روز 

TID سه بار در روز 

QID چهار در روز 
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SP  یک قاشق غذا خوری  

TSP  یک قاشق چایخوری  

IM عضالنی 
ID داخل درم 

IV داخل رگ 

SQ زیر جلد 

NPO ناشتا  

V/S Vital Sign عالئم حیاتی 

BP Blood Pressure فشار خون 

T Temperature درجه حرارت 

P Pulse نبض 

BS Blood Sugar قند خون 

FBS Fast Blood Sugar قند خون ناشتا 

CBC Cell Blood Count شمارش سلولهای خون 

Ax Axillary زیر بغل 

I.V Intravenous (وریدی)از طریق ورید 

I.M Intramuscular درون عضالنی 

S.C Subcutaneous زیر جلدی 

SBP Systolic blood pressure (فشار خون سیستولیک )حداکثر 

U/A Urin analysis تجزیه ادرار 

HTN Hypertension(-sive) (افزایش فشار خون )مبتال به آن 

I.D Intra dermal داخل جلدی 

C.R Controlled Respiration تنفس کنترل شده 

C.R Cardio Respiratory قلبی تنفسی 

N.G Tube Nasogastric Tube معده ای -لوله بینی  

ETT Endo Tracheal Tube لوله داخل نای 

ETT Exercise Tolerance Test تست تحمل ورزش 

Fx Fracture شکستگی 

D.S Dis Continue قطع دستور 

O.B Occult blood (خون در مدفوع)مخفی( )تست گایاک 

N&V Nausea and Vomiting تهوع و استفراغ 

HF Heart Failure نارسایی قلبی 

CHF Congestive heart failure نارسایی احتقانی قلبی 

P.E Pulmonary Embolism آمبولی ریوی 

DVT Deep Venous Thrombosis دی عمقیترومبوز)تشکیل لخته( وری  

MI Myocardial Infarction (قلبی سکته) انفارکتوس میوکارد  
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CVA Cerebrovascular accident (حادثه عروق مغزی )سکته مغزی  

NPO Non per oral (از راه دهان چیزی نخورد )ناشتا  

ECG Electrocardiogram (-ograph) (الکتروکاردیوگرام )نوار قلب  

PSA Prostate specific antigen آنتی ژن اختصاصی پروستات 

LDL Low Density Lipoprotein لیپوپروتئین با چگالی کم 

HDL High Density Lipoprotein لیپوپروتئین با چگالی زیاد 

HBV Hepatitis B virus ویروس هپاتیت ب 

AM ante meridiem(L) before noon قبل از ظهر 

MD Median Day میانه)وسط( روز 

MN Median Night میانه)وسط( شب 

M&N Morning and Night صبح و شب 

PM Post mortem(L) after death بعد از ظهر 

OR Operating Room اتاق عمل 

ABG Arterial blood gasses گازهای خون شریانی 

BMI Body Mass Index شاخص توده بدن 

BPH Benign Prostatic Hypertrophy پروستات بزرگی خوش خیم  

Amp Ampoule آمپول 

Tab Tablet قرص 

PT Prothrombin Time زمان پروترومبین 

PTT Partial Thromboplastin Time زمان نسبی ترومبوپالستین 

INR International Normal Range رنج نرمال بین المللی 

PRN Pro-Ri-Nata(L) as required (در صورت نیاز)لزوم  

q.s Quantum sufficit(L) as much as will suffice به اندازه)مقدار( کافی 

H.V.D Hypoxic Ventilatory Decline  تخریب تهویه ای هیپوکسیک  

H.P.V Hypoxic Pulmonary Vasocostriction تنگ کننده عروق ریوی هیپوکسیک 

ARDS Acute Respiratory Desteres Syndrom السندرم دسترس)فشار( تنفس بزرگس  

HL Heparin Luck هپارین الک 

COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease بیماری مزمن انسدادی ریوی 

N.S Normal Saline نرمال سالین 

DW Distilled Water آب مقطر 

D-5-W Dextrose 5% in water  در آب %5دکستروز  

D10W 10% dextrose(in water) injection  صددر 10دکستروز  

D20W 20% dextrose(in water) injection  درصد 20دکستروز  

D50W 50% dextrose(in water) injection 50دکستروز  درصد  

5DW 5% dextrose(in water) injection  درصد 5دکستروز  
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D/S Dextrose and Saline دکستروز سالین 

D-5-S Dextrose 5% in Saline  در سالین %5دکستروز  

TUR.p Transurethral resection(of prostate) عمل برداشتن )پروستات( از طریق پیشابراه 

RBC Red Blood Cell سلول)گلبول( قرمز خون 

WBC Whole Blood Cell Count; White Blood Cell  شمارش کامل سلولهای خونی؛ گلبول های

 سفید خون

BUN Blood urea nitrogen نیتروژن اوره خون 

FFP Fresh Frozen Plasma پالسمای تازه منجمد شده 

Ab Antibody (آنتی بادی )پادتن  

HGB Haemoglobin هموگلوبین 

Hg Hydrargyrum(L)mercury جیوه 

T3 Triiodothyronin تری یدوتیرونین 

T4 Thyroxine تیروکسین 

TSH Thyroid–stimulating (thyrotrophic) hormone (ویید )تیروتروفیکهورمون محرک تیر  

ESR Erythrocyte Sedimentation Rate میزان رسوب گلبول قرمز 

DZP Diazepam دیازپام 

K Kalium(L) potassium پتاسیم 

Ca Calcium کلسیم 

Na Natrium(L) sodium سدیم 

Mg Magnesium منیزیم 

Cr Creatinine کراتینین 

TG Triglyceride تری گلیسرید 

Chol Cholesterol کلسترول 

Pen Penicillin پنی سیلین 

MCH Mean Corpuscular Haemoglobin هموگلوبین متوسط گویچه ای 

MCV Mean Corpuscular Volume حجم متوسط گویچه ای 

inj Injectable,inject(ion) تزریق کردن 

FHR Fetal Heart Rate میزان ضربان قلب جنین 

CCU Cardiac Care Unit احد مراقبت قلبیو  

ICU Intensive Care Unit واحد مراقبت های ویژه 

ENT Ear,Nose and Throat گوش، حلق و بینی 

ARF Acute Rheumatic Fever تب روماتیسمی حاد 

EMS Emergency Medical Service خدمات فوریت های پزشکی 

BiD Bis die(L)twice a day دو بار در روز 

qh quaque hora(L) every hour هر ساعت 

q2h quaque secunda hora(L) every two hours هر دو ساعت 
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q3h quaque tetria hora(L) every three hours هر سه ساعت 

qid Quarter in die(L) four rimes a day  چهار بار در روز 

tds Ter die sumendum(L) tobe taken three times a 

day 
 روزی سه بار

syr Syrupus(L) syrup شربت 

CXR Chest X-Ray رادیوگرافی قفسه سینه 

CPR Cardio Pulmonary Resuscitation احیاء قلبی ریوی 

CBR Complete Bed Rest استراحت مطلق در بستر 

OOB Out of Bed پایین آمدن از تخت 
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لورود با واحد کنترکتابچه   ل عفونت آشنا سازی کارکنان جدیدا

  مانی نمازی رد-و "مبانی کنترل عفونت" رد مرکز آموزشی

 

 
 نویسندگان:

 دکتر فریناز فرهودی

 دکتر مینو هوشنگی
 

 ی، فوق تخصص عفونی کودکانزیر نظر دکتر آناهیتا سنای

 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز
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 مقدمه
عفونت های بیمارستانی از چالش های دیرینه مراکز درمانی بوده و موجب وخیم تر شدن بیماری، افزایش زمان 

بستری، افزایش مرگ و میر و تحمیل هزینه های گزاف مالی و عاطفی بر بیماران می شود. نکته قابل  توجه این است 

( حداقل نیمی از این عفونت ها، با رعایت اصولی ساده قابل پیشگیری WHOبهداشت جهانی) که طبق آمار سازمان

است. رعایت مبانی کنترل عفونت نقش عمده ای در پیشگیری وکنترل عفونت های بیمارستانی دارد. از آنجا که 

ان و علی الخصوص دسترسی به منبعی خالصه و در عین حال حاوی نکات اساسی که مورد استفاده تمامی کارمند

 کارمندان جدیدالورود باشد، از اهمیت باالیی برخوردار است، اقدام به گرد آوری این اثر گردید.

 درمانی نمازی: -معرفی واحد کنترل عفونت مرکز آموزشی

 یس واحد کنترل عفونت:ری 

 ، دانشیار  دانشگاه علوم پزشکی شیرازفوق تخصص عفونی اطفال: دکتر آناهیتا سنایی

 :یس واحد کنترل عفونتح وظایف ریشر

 تهیه و تدوین برنامه استراتژیک و عملیاتی واحد کنترل عفونت 

 نظارت بر تدوین خط مشی ها و روشهای اجرایی 

 نظارت بر انجام پژوهشهای کاربردی  مرتبط با کنترل عفونت 

 نظارت بر تدوین چک لیستهای استاندارد بازدید از بخشها 

 ترل عفونت، مشارکت در اجرایی شدن مصوبات شرکت فعال در کمیته کن 

 نظارت بر تدوین دستورالعملهای خاص در مواقع طغیان 

 برگزاری جلسات با اساتید مختلف پزشکی در رابطه با مسائل کنترل عفونت 

 تخصصی کردن شرح وظایف اعضاء واحد کنترل عفونت 

 شرکت در جلسات مرتبط با کنترل عفونتهای بیمارستانی 

 کنترل عفونت: آزیتا طباطبایی سوپروایزر 

 کارشناس کنترل عفونت:سولماز سالمی 

 کارشناس کنترل عفونت: سمانه ایزد پناه 

 :شرح وظایف سوپروایزر / پرستار کنترل عفونت

  تهیه وتدوین برنامه عملیاتی 

 شناخت منابع عفونت های بیمارستانی از طریق بررسی و انجام پژوهش 
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  مطالعات جدید در انجام مراقبتها برای پیشگیری و کنترل عفونت های بکارگیری نتایج پژوهش ها و

 بیمارستانی

  نیازسنجی آموزشی کارکنان بیمارستان در خصوص کنترل عفونت بیمارستانی و پیگیری اثربخشی

 آموزش

  برنامه ریزی جهت بازدید از بخش های مختلف ، انجام بازدید و بررسی اثربخشی آن و ارائه پس خوراند

 مدیران بیمارستانبه 

 تشکیل پروند ه بهداشتی ، برنامه ریزی جهت واکسیناسیون وتعیین تیتر آنتی بادی کارکنان بیمارستان 

 خط مشی ها و روشهای اجرایی کنترل عفونتاتهیه و تدوین دستورالعمل ه ، 

 عفونتهای بیمارستانی بر اساس برنامه   شناساییActive Surveillance 

  اجرای ضوابط و مقررات توصیه شده توسط کمیته کنترل عفونتنظارت و ارزشیابی 

  شرکت در جلسات کمیته کنترل عفونت )به عنوان دبیر کمیته( به منظور ارائه اطالعات و گزارشات و

 دریافت دستورالعمل های اجرایی

 یهمکاری با تیم کمیته کنترل عفونت در تشخیص، کنترل و ارزشیابی بروز عفونت در همه گیری ها 

 بیمارستانی

  تدوین برنامه استفاده از مواد ضد عفونی کننده مناسب برای دست ها،ابزار وسطوح وهماهنگی جهت

 خرید ونظارت بر توزیع مواد وتجهیزات در بخش ها

 پیگیری موارد جراحات وصدمات ناشی از سر سوزن و وسایل تیز وبرنده وگزارش ماهیانه موارد 

 یهای واگیر به سطوح باالتر بر اساس فرم های مربوطهگزارش روزانه  و ماهانه بیمار 

  مشارکت در طرح های پژوهشی مرتبط با عفونت های بیمارستانی 

 سایر اعضای تیم کنترل عفونت: 

 می شود. در نظر گرفتهدر هر بخش یک نفر به عنوان پیشگام کنترل عفونت رابطین کنترل عفونت: 

 متصدی امور دفتری: الهام علیپور
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 هیم کلیمفا
 تعاریف:

 عفونی زای عامل بیماری تکثیر و رشد و تهاجم دلیل به میزبان که است ای پدیده معنای به عفونت :عفونت

 .شود می آسیب دچار

 عامل خود با مرتبط زای واکنشهای بیماری اثر در و منتشر یا محدود صورت به که عفونتی :بیمارستانی عفونت

 :شرطی که به شود می ایجاد بیمارستان در آن سموم یا عفونی

 ؛ شود ایجاد بیمارستان در بیمار پذیرش از بعد ساعت 72 تا 48 حداقل -

 در بیماری و باشد داشته را مربوطه عفونت آشکار عالئم نباید فرد پذیرش، زمان در -

 ؛ نباشد خود نهفتگی دوره

 .باشد داشته یعفونت بیمارستان تعریف جهت اختصاصی را عفونت با مرتبط معیارهای -

 :بودن ناقل و عفونت کلونیزاسیون، تفاوت

 .باشد می عفونت ایجاد بدون میزبان در ( میکروارگانیسم ) عفونی عامل تکثیر و رشد معنای به : کلونیزاسیون -

 راندیگ عفونت یا به کلونیزاسیون منجر بالقوه میکروارگانیسم ها میتواند با آنها کلونیزاسیون که افرادی :ناقل -

 .شود

عفونتهای بیمارستانی با تعاریف و کدهای اختصاصی  شناسایی می شوند و  معیارهای مرتبط با عفونت اختصاصی:

 ثبت می شوند. INISدر سامانه کشوری به نام 

تمامی پرسنل بایستی عالیم مربوط به عفونتهای بیمارستانی را شناسایی نموده و در گزارش دهی عفونتهای 

 واحد کنترل عفونت همکاری داشته باشند. بیمارستانی با

عفونت خون و  -عفونت تنفسی -چهارنوع عفونت بیمارستانی شایع در مراکز درمانی شامل : عفونت ادراری

 عفونت زخم جراحی می باشد.

 بیمارستانی:  های عفونت کنترل در شناسی میکروب آزمایشگاه نقش

 و آوری جمع.دارد بیمارستان از اکتسابی های عفونت کنترل در اساسی نقش شناسی میکروب آزمایشگاه

 و شناسایی جهت ها روش مؤثرترین از یکی بشناسی میکرو آزمایشگاه از حاصل ههای داد تحلیل و تجزیه

 مراقبت

 دو به بستگی آزمایشگاه اطالعات براساس پایش ویژگی و حساسیت اما .است بیمارستانی تهایعفون کنترل و

 :دارد فاکتور

 پزشکان سوی از کشت درخواست موارد راوانیف .1

 آزمایشگاه به ارسالی و شده داده کشت های نمونه کیفیت .2

 

 :نمونه آوری جمع

 موجب و شده کلونیزه متداول بطور که باشند می هاییم ارگانیس بیمارستانی نهای پاتوژ از بسیاری آنجائیکه از

 .است اهمیت دارای بیمارستانی های عفونت میزان در هاه نمون صحیح آوری جمع لذا شوند می هاتکش آلودگی
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 افزایش موجب تواند می ها نمونه رد یا قبول جهت مناسب گیریم تصمی و ها نمونه کیفیت ارزیابی همچنین

 .گردد کننده گمراه های جواب کاهش و آزمایشگاهی دقیق و صحیح نتایج

 ادرار در زیر توضیح داده شده است.به همین دلیل نحوه صحیح گرفتن نمونه های کشت خون و 

 

 تهیه نمونه جهت کشت خون

 گیری صورت گیرد. کردن محل نمونهضروری است دقت بیشتری جهت ضد عفونی •

 ابتدا دست ها بایستی بهداشتی شوند) شستشو با آب و صابون و یا استفاده از محلول هندراب الکلی( •

 دستکش تمیز پوشیده شود. •

کلرهگزیدین ) بادی  %2الکل +  %70ثانیه با محلول ضد عفونی کننده حاوی  20 محل نمونه گیری حداقل •

 شود. rubپرپ( 

هفته نباید از کلرهگزیدین استفاده شود و  32گرم و سن زایمانی کمتر از  2500در نوزادان با وزن کمتر از  •

 آماده سازی پوست به صورت زیر انجام می شود:

 تمیز می شود %70لکل ابتدا پوست با ا -1              •

 سپس با بتادین محل مورد نظر ضدعفونی می شود -2              •

 می شود.  RUBثانیه  20به مدت  % 70در انتها دوباره پوست با الکل  -3               •

تمیز کنید.از به کار بردن بتادین جهت تمیز کردن سرپوش پالستیکی  %70سرپوش پالستیکی را با الکل  •

 .کنید خودداری

طبق دستورالعمل قید شده بر روی ظرف مربوطه حجم خون مورد نیاز را بکشید. حجم خون برای اطفال  •

 میلی لیتر می باشد. 8-10میلی لیتر و جهت بزرگساالن       3-1

نیدل را عوض نکنید زیرا در نتیجه آزمایش تأثیر چندانی ندارد و احتمال فرو رفتن آن در دست وجود  •

 .دارد

 .ا وارد ظرف مربوطه نمائیدخون ر •

 .ظرف کشت خون را هر چه سریعتر به آزمایشگاه ارجاع دهید •

 دمای محیط نگه دارید. ظرف کشت خون محتوی خون بیمار را تا انتقال به آزمایشگاه در •

 ادرار تهیه نمونه جهت کشت
 

 شرایط آمادگی بیمار قبل از جمع آوری نمونه : 

ساعت  8ی ندارد، بهترین نمونه اولین ادرار صبحگاهی است که حداقل به مدت در مواردی که بیمار سوند ادرار

 داخل مثانه باقیمانده و تغلیظ شده باشد. در غیر اینصورت، میتوان از نمونه های ادرار تصادفی استفاده نمود.

ادرار خودداری نماید؛  در نمونه ادرار تصادفی، بیمار ترجیحا باید از آشامیدن آب و مایعات اضافی به منظور تولید 

 زیرا این امر موجب رقیق شدن ادرار و کاهش تعداد باکتری می شود
 

ساعت گذشته آنتی بیوتیک مصرف کرده باشد، مگر با تجویز پزشک معالج .توصیه  48بیمار نباید در  •

 میشود.

 در بیمارانیکه سوند ادراری دارند:  •
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ستفاده میشود، برای نمونه گیری سوند را قبل از محل در مواردی که از سوند های ادراری طوالنی مدت ا •

اتصال به لوله کیسه ادراری با یک پنس یا وسیله مشابه مسدود می نماییم، حدود نیم ساعت بعد لوله 

کیسه ادرار را جدا و محل اتصال را با الکل تمیز می کنیم و پس از خروج مقدار ادرار، باقی نمونه را در 

 نیم .ظرف استریل جمع می ک

نمونه گیری و کشت از نوک  -2نمونه گیری ادرار نباید از کیسه سوند ادراری صورت گیرد.  -1توجه( :  •

 کاتتر فولی قابل قبول نیست.

سوند نالتون یا کاتتر استررایت: ابتدای مجرای ادرار را با آب و مایع صابون می شوییم و پس از سوند  •

 وسط ادرار نمونه گیری می کنیم.گذاری ابتدای ادرار را دور ریخته و از 

با الکل، نوک کاتتر را به  opening Stomaدر مواردیکه بیمار سیستوستومی دارد: پس از تمیز کردن   •

سانتی متر فرو  می بریم و صبر می کنیم تا ادرار به آرامی خارج و در ظرف  5تا  2.5آرامی و به عمق 

 نموده برداری جمع گردد. 

 نمونه گیری کنید. bag stomaاید از توجه :     هرگز نب •

در نمونه گیری کشت زخم دقت شود که ابتدا زخم باید با نرمال سالین تمیز  نکته در نمونه گیری کشت از زخم:

 شده و سپس اقدام به نمونه گیری کشت زخم نمایید.

 در موارد شیوع و ظهور (out breaks)عفونت بیمارستانی ،  آزمایشگاه نقش

 عفونت داخلی منابع نمودن مشخص آنها از یکی که دارد عفونت از یشگیریپ در اساسی

 تغذیه مانند پرسنل غیرپزشکی ) و (پزشکی کادر ) بیمارستان پرسنل از گیریه نمون موارد این در و باشد می

 هایی ارگانیسم جهت و.... CSR (آب و هوا سطوح،)بیمارستان محیط … ، ( … و

 .یدآی م عمل به باشندی م اهمیت دارای اپیدمیولوژیکی نظر از که

و در موارد اپیدمی و طغیان بیماری ها نمونه کشت از  شود نمی توصیه منابع این از روتین برداری نمونه :توجه *

 محیط و در صورت نیاز از پرسنل طبق تاییدیه واحد کنترل عفونت انجام می شود.

 

 :یم کرداقدامات کنترل عفونت را میتوان به دو گروه تقس 

 استاندارد یاحتیاط ها -1

 )یابرپایهی نحوه ی انتقال( تکمیلیاحتیاط های  -2

 پایه ای کنترل عفونت قابل پیشگیری و کنترل است. اکز درمانی از طریق انجام احتیاط هایرانتقال عفونت در م

 احتیاط های استاندارد:
 است:ذیل شامل موارد 

 بهداشت دستها 

  ترشحات ومواد  ،در هنگام مواجهه با خون مایعات بدناستفاده از وسایل حفاظت فردی

 دفعی

 حمل وضد عفونی صحیح ملحفه کثیف، دفع ،ضد عفونی مناسب تجهیزات پزشکی 

  جلوگیری از فرو رفتن سوزن یا ایجاد جراحات توسط اشیاءء برنده 
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 نظافت محیط 

 حمل و امحاء صحیح زباله ها ،جمع آوری 

بیماران بدون در نظر گرفتن مام زمانی برای ت استاندارد باید در هر احتیاط های

 .عفونت به کار گرفته شوند وجود یا عدم وجودیا  بیماریتشخیص

 :احتیاط های تکمیلی
 .دنتقال عفونتی خاص میباشنتماسی(مخصوص نحوه ی ا، قطره ای، احتیاط های تکمیلی)هوایی

 بهداشت دست ها
بیمارستانی از بیش از صد سال قبل مورد نقش رعایت بهداشت دست ها در کنترل عفونت های 

توجه قرار گرفته است وامروزه این مسئله موثرترین و ساده ترین راه در کنترل عفونت های 

 بیمارستانی شناخته می شود.
دو روش توصیه شده توسط سازمان بهداشت جهانی برای بهداشتی کردن دست ها، شستن 

 الکلی است.دست با آب وصابون یا استفاده از هندراب 

 در شرایط ذیل دست ها حتما باید با آب و صابون شسته شوند:

 ).... آلودگی واضح )با گرد وخاک، خون، مایعات بدن و 

  اطمینان یا شک قوی به وجود پاتوژن های تولید کننده اسپور برای مثال:کلستریدیوم

 دیفیسیل در بیمار مبتال به اسهال

 پس از استفاده از سرویس بهداشتی 

ستاندارد طالیی برای بهداشتی کردن روتین دست ها، استفاده از هندراب الکلی است که در ا

 مقایسه با شستن دست با آب و صابون دارای مزایای ذیل می باشد: 

 موثرتر 

 سریعتر 

 در دسترس تر 

 عدم نیاز به  دستمال یا خشک کن برای خشک کردن 

 تحمل پوستی بهتر 

 ا با هریک از دو روش مذکور به عوامل زیر بستگی دارد:کارایی روش بهداشتی کردن دست ه

 کیفیت محصول  -1

 میزان مناسب -2

 نواحی تحت پوشش قرار گرفته -3

 زمان مناسب -4
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ثانیه صابون را به شدت به دست  15نکته : در شستشوی دست ها با آب و صابون باید حداقل 

 ها مالید.

 یت است:در استفاده از هندراب الکلی توجه به نکات ذیل حائز اهم

 .دست ها باید توسط مالش خشک شوند و نه در مجاورت هوا 

  به دلیل خطر اشتعال زایی هندراب ها تا زمان خشک شدن کامل دست ها، نباید دست ها

 را درمجاورت آتش یا گرمای شدید قرار داد.
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 نج موقعیت برای بهداشتی کردن دست هاپ

 
 پیش از تماس با بیمار -1

از بیمار در برابر کلونیزه شدن و در بعضی موارد در برابر عفونت با منشا خارجی توسط برای حفاظت چرا؟ 

 میکروب های زیانباری که روی دستان شماست.

 پیش از تماس با بیمار هنگامیکه به بیمار نزدیک می شوید.  چه موقع؟

 :1مثال هایی از موقعیت 

 پیش از دست دادن با بیمار

 پیش از کمک به بیمار در انجام مراقبت های شخصی: لباس پوشیدن، غذا خوردن، حمام کردن

 ن، ماساژشتن ماسک اکسیژپیش از مراقبت از بیمار یا درمان های غیر تهاجمی: گذا

 ECGپیش از انجام معاینات غیر تهاجمی:گرفتن عالئم حیاتی، سمع ریه، گرفتن 

 

 بالفاصله قبل از اقدامات آسپتیک -2

 برای محافظت از بیمار در برابر میکروب های زیانبار شامل میکروب های بدن خود بیمارچرا؟ 

: غشاهای مخاطی، پوست ناسالم، وسایل تهاجمی( یعنیبالفاصله قبل از تماس با مناطق بحرانی)چه موقع؟ 

 با خطر عفونت زایی برای بیمار 

 :2مثال هایی از موقعیت 



 مهارت های بالینی آموزش ضمن خدمت بیمارستان نمازی

 

94 
 

 بیمار،ریختن قطره چشمی،معاینات واژینال، رکتال،معاینه دهان،بینی،گوشپیش از مسواک زدن دندانهای 

 .تطا،گذاشتن شیاف،ساکشن کردن مخا)برای مثال اتوسکوپ(یا بدون استفاده از وسایل پزشکیبا 

 ،،تزریق داخل جلدیزیکولبدون استفاده از وسایل پزشکی،پماد زدن روی و با یاپیش از پانسمان زخم 

، وریدی ادراری ،کاتتر داخل سوند ،ئالاندوتراک لوله ،NG، لولهکانوالی بینییل تهاجمی،پیش از تعبیه وسا

پیش از تهیه غذا،دارو، ساکشن کردن،  دارو،درناژ،یا  برای دادن غذا  ،بازکردن یا دستکاری وسایل تهاجمی

 .محصوالت دارویی ومواد استریل

و مواد دفعی)اشک، بزاق، خون، تمامی ترشحات )پس از خطر مواجهه با مایعات بدن -3

 (، نمونه های بافتی(به جز عرقواکس گوش، ادرار، استفراغ، مدفوع و ... 

ا عفونت با میکروب های زیانبار بیمار و برای حفظ محیط یبرای حفاظت از شما در برابر کلونیزاسیون چرا؟ 

 .درمانی از انتشار میکروب ها

از اتمام کاری که خطر مواجهه با مایعات بدن را دارد  تمیز کردن دست ها هر چه سریعتر پسچه موقع؟ 

 .و پس از درآوردن دستکش ها

نیازی به آلودگی واضح دست ها یا دستکش  لزوماه با مایعات بدن هتوجه داشته باشید که خطر مواج نکته:

وده به خون برای مثال اگر از بیمار نمونه خون گرفتید و به ظاهر دستان یا دستکش های شما آلندارد. ها 

نشد بازهم باید دست ها را به دلیل وجود خطر مواجهه بهداشتی کنید )برخی میکروارگانیسم ها مانند 

 برای انتقال نیازی به وجود خون واضح ندارند.( Bهپاتیت 

 :3مثال هایی از موقعیت 

 پس از اتمام تماس با غشاء مخاطی یا پوست ناسالم

پس از  ..، ، کاتتر، تیوب، درن ود کردن وسیله تهاجمی و آنژیوکتارپس از تزریق داخل جلدی، پس از و

 .پس از درآوردن وسیله تهاجمی ،دستکاری یا باز کردن سیستم تهاجمی

پس از تمیز کردن ، پس از حمل نمونه ی مایعات بدن بیمار،....، پس از برداشت پوشک، پانسمان،گاز، حوله

 ،مواد ترشحی و دفعی

 ملحفه آلوده تخت، وسایل پزشکی، لگن و....، آلوده پس از تمیز کردن سطوح

 پس از تماس با بیمار  -4

برای محافظت از شما در برابر کلونیزاسیون با میکروب های بیمار و برای حفاظت از محیط درمانی چرا؟ 

 در برابر انتشار میکروارگانیسم ها. 

 مار دست ها را بهداشتی کنید.پس از تماس با بیهنگامیکه بیمار را ترک می کنید، چه موقع؟ 

 :4مثال هایی از موقعیت 

 مثال های ذیل آخرین تماس با بیمار است:

 1پس از موارد مثال ، پس از دست دادن با بیمار

 پس از تماس با محیط اطراف بیمار -5

با میکروب های بیمار که ممکن است روی  یا عفونت برای محفظت از شما در برابر کلونیزاسیونچرا؟ 

 اطراف بیمار باشد وحفاظت از محیط درمانی. اشیاءء ح وسطو

ء ومبلمان اطراف بیمار بدون اینکه با بیمار تماس داشته باشید دست ها اشیاءپس از تماس با چه موقع؟ 

 را بهداشتی کنید.
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 :5مثال هایی از موقعیت

 داشته باشید:این مثال ها آخرین تماس با محیط اطراف بیمار است بدون اینکه با بیمار تماس 

ه خت هنگامی کتعویض ملحفه تفیزیکی با محیط اطراف بیمار شود،  پس از هر فعالیتی که باعث تماس

 بیمار روی تخت نیست،

 ،تنظیم سرعت پمپ پرفیوژن، پس از مراقبت های درمانی، گرفتن نرده تخت و تمیز کردن میز کنار تخت

 بی جان اطراف بیمار   اشیاءء با  سطوح وپس از سایر تماس ها ، خاموش کردن هشدار نمایشگر

فعایت های غیر ضروری پرهیز کنید: تکیه به تخت بیمار، تکیه بر میز کنار نوع نکته: تالش کنید از این 

 تخت

 

 

 

بهداشتی کردن دست ها باید در تمام موارد دارای اندیکاسیون بدون در نظر 

 د.گرفتن استفاده یا عدم استفاده از دستکش انجام شو
 

 :مواردی که باید از آنها اجتناب کرد 

 استفاده همزمان از آب و صابون و هندراب -

 استفاده از آب داغ برای شستشوی دست -

 پوشیدن دستکش با دست های خیس که می تواند منجر به اگزمای دست شود. -

 بهداشتی کردن دست ها خارج از چهارچوب تعریف شده -

 شدهپوشیدن دستکش خارج از چهارچوب تعریف  -

 

 :اصولی که همواره باید رعایت شود 

 مالش هندراب به دست ها تا خشک شدن کامل دست ها -

 خشک کردن کامل دست ها پس از شستشو با آب و صابون -

 استفاده منظم از کرم های دست -
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 برای جراحی آماده سازی دست ها
 کارکنان اتاق عمل(جراحان و سایر)مخصوص 

 نکات کلیدی 

 .توجه کنیدها کوتاه نگه دارید و در هنگام شستشو ی دست ها به آن ناخن ها را 

 .منشا بیشتر میکروب های دست از زیر ناخن ها می باشد

 ساعت ودستبند( را در آورید. ،قبل از ورود به اتاق عمل تمام زیور آالت )حلقه

 از ناخن مصنوعی یا الک ناخن استفاده نکنید.

اتاق عمل دست ها وساعدها را با صابون معمولی به ش از ورود پیها،در صورت آلودگی واضح دست 

 .یدیوغیر آنتی باکتریال بشو

یز کنید به دلیل آسیب به پوست و زیر ناخن را با استفاده از سوهان های مخصوص پالستیکی تم

 .افزایش پوسته ریزی نباید از برس های ناخن استفاده شود

و یکبار مصرف باشند و یا در صورت چند بار مصرف بودن در صورت استفاده، برس ها باید استریل 

 .(.قابلیت اتوکالو شدن داشته باشند )شستن زیر ناخن ها فقط پیش از اولین اسکراب انجام می شود

 روش اسکراب جراحی با استفاده از صابون آنتی باکتریال:
وم باید از اسفنج نرم استریل نکته: برای اسکراب دست ها و ساعدها از برس استفاده نکنید در صورت لز

 .استفاده کرد

توجه داشته باشید که استفاده از برس برای اسکراب دستها و ساعدها موجب ایجاد خراش و آسیب 

 می شود.پوستی 

 دقیقه به هیچ وجه توصیه نمی شود. 5اسکراب های طوالنی تر از 
 

 مراحل آماده سازی دست ها برای جراحی:

 اولین اسکراب:
  .دمای آب را تنظیم کنید جریان و

 .بسته بندی سوهان / برس ناخن را باز کنید

 .بسته بندی باز شده را پشت سینک اسکراب قرار دهید

 
دست ها وساعد ها را خیس کنید چند قطره صابون یا محلول اسکراب استفاده کرده و با تولید کف زیاد دستها 

 .و ساعدها را آغشته کنید
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 .کامال آبکشی کنید اجازه دهید آب از دست ها به طرف آرنج جاری شود دست ها و ساعدها را

 
 .دست ها را در زیر آب تنها در یک جهت حرکت دهید و از بازگشت به منطقه ی قبلی اجتناب کنید

ر مالیم تمیز کرده و سوهان / زیر ناخن ها را در زیر آب با فشاسوهان/ برس ناخن را از بسته بندی برداشته و 

 .س را دور بیندازیدبر

 

 

 

 

 

 

 مراحل باال را فقط برای اولین اسکراب انجام دهید.نکته: 

 

 

با عقب( بین انگشتان پشت وجلو دست ها را  و جلوچهار طرف هر انگشت )کنارها، زمان را تنظیم کنید

 .دقیقه اسکراب کنید2به مدت اسفنج 

 
 .ددر تمامی مراحل دست ها را باالتر از ساعد نگاه داری

 .ساعد را به حالت چرخشی از دست هاتا آرنج بدون برگشت به سمت دست ها به مدت یک دقیقه اسکراب کنید

 .ساعد دست دیگر را با همان روش به مدت یک دقیقه اسکراب کنید

 از نوک انگشتان تا آرنج بشویید. ب در یک جهتآدست ها وساعد ها را با گذراندن از میان 

 .ه جلو وعقب ببرید توجه داشته باشید که دست ها باالتر از ساعد قرار داشته باشندساعد را از میان آب ب

 .اجازه دهید آب از دست ها ومنطقه تمیز به آرنج ها ومنطقه کثیف جاری شود
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 .توجه داشته باشید در طول اسکراب از پاشیده شدن آب به لباس جراحی جلوگیری کنید

ا جایی تماس پیدا کنند باید همان محل را به مدت یک دقیقه اسکراب در صورتیکه دست ها در هر زمانی ب

 .کنید

 .در حالیکه دست ها را باالتر از ساعدها نگاه داشته اید وارد اتاق عمل جراحی شوید

 .کناربروید ،یک حوله برداشته واز میزاستریل گان  رویاز 

 .یا قسمت های غیر استریل بدن جلوگیری کنیدغیر استریل  اشیاءحوله را کامال باز کنید از تماس حوله با 

 

 
 .دست ها را باالتر از بدن نگاه دارید

 .چرخشی خشک کنیداستفاده از حرکات یک انتهای حوله را با یک دست گرفته و انگشتان دست مقابل را با 

 ا به سمت ساعد و آرنج ادامه دهید.با حرکت به سمت قسمت خشک حوله خشک کردن ر

 

 
 .هیچ قسمتی مجددا برنگردید بر روی

 .حوله را در همپر مخصوص بیاندازید

 .از حوله ی دیگر برای خشک کردن دست و ساعد دست مقابل استفاده کنید
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 الکلی: ضدعفونی کننده ازمحلولهای بااستفاده جراحی استاندارداسکراب
ت باید کامال تمیز و خشک برای آماده سازی دست ها جهت جراحی با استفاده از هندراب الکلی، پوست دس

باشد. در بدو ورود به محوطه  اتاق های عمل و پس از پوشیدن لباس اتاق عمل، دست ها باید با آب و 

 صابون شسته شوند.

یز کنید به دلیل آسیب به پوست و افزایش زیر ناخن را با استفاده از سوهان های مخصوص پالستیکی تم

 .استفاده شود برس های ناخنپوسته ریزی نباید از  

پس از اتمام عمل جراحی و درآوردن دستکشها، باید دست ها را با هندراب و در صورت وجود آلودگی 

 واضح)پودر تالک یا مایعات بدن بیمار( با آب و صابون شست.

دوز( از هندراب را کف دست چپ خود بریزید. از آرنج دست مخالف  3سی سی ) 5تقریبا میزان  -1

 ظرف محتوی هندراب استفاده کنید. برای فشار روی پمپ

 

 ثانیه( در هندراب قرار دهید. 5نوک انگشتان دست راست خود را برای ضد عفونی شدن زیر ناخن ها ) -2

 
هندراب را بر روی ساعد راست تا آرنج پخش کنید. اطمینان حاصل کنید که تمام نواحی پوست با  -3

 10-15.)نی که محلول کامال تبخیر شودحرکات چرخشی اطراف ساعد، کامال پوشیده شود تا زما

 ثانیه(
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سی سی از هندراب را در کف دست راست خود بریزید. از آرنج دست مخالف برای  5تقریبا میزان  -4

 فشار روی پمپ ظرف محتوی هندراب استفاده کنید.

  
 اب قرار دهید.ثانیه( در هندر 5نوک انگشتان دست چپ خود را برای ضد عفونی شدن زیر ناخن ها )  -5

 

 
هندراب را بر روی ساعد چپ تا آرنج پخش کنید. اطمینان حاصل کنید که تمام نواحی پوست با   -6

 ثانیه(10-15.)حرکات چرخشی اطراف ساعد، کامال پوشیده شود تا زمانی که محلول کامال تبخیر شود

 
. از آرنج دست مخالف دوز( از هندراب را در کف دست چپ خود بریزید 3سی سی ) 5تقریبا میزان  -7

ثانیه  30تا  20برای فشار روی پمپ ظرف محتوی هندراب استفاده کنید. مطابق شکل های زیر،

 دست ها را به هم مالش دهید. 
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سطح هر دو دست را تا ناحیه مچ کامال با استفاده از هندراب بپوشانید.کف دست ها را با حرکات چرخشی  -8

 به یکدیگر بمالید.

 
راست، پشت دست چپ  شامل مچ را با حرکات رفت و برگشتی بمالید. این کار را به صورت  با کف دست  -9

 بالعکس هم انجام دهید.

  

 کف دست راست و چپ را در حالتی که انگشتان درهم قفل شده اند به یکدیگر بمالید. -10

  
 مالش دهید. پشت انگشتها را با نگهداشتن آنها در کف دست مقابل و انجام حرکات رفت و برگشتی -11

  
شست دست چپ را با دست راست بمالید و عکس این کار را با دست دیگر انجام دهید. با استفاده  -12

 از حرکات چرخشی مچ ها را نیز بمالید.
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 وقتی دست ها کامال خشک شدند،گان و دستکش های استریل را می توان پوشید. -13

  
 

 

زمان توصیه شده توسط شرکت ثانیه( بر اساس مدت  60مراحل باال را )متوسط 

 دقیقه( 3.)حداقل سازنده، تکرار کنید
 

 

 

 حفاظت فردی وسایل
 

وفرد استفاده کننده می شود باید به خاطر ها استفاده از وسایل حفاظت فردی باعث ایجاد سدی فیزیکی بین میکروارگانیسم 

 .له بهداشت دست ها نخواهد بودداشت که استفاده از این وسایل جایگزین اصول بنیادی کنترل عفونت ازجم

 :ظت فردی شامل موارد ذیل می باشداوسایل حف

 دستکش 

  محافظ صورتیا عینک 

 یا رسپیراتور)ماسک های مخصوصی که برای حفاظت از فرد در برابر انتقال هوایی به کار  ماسک

 (N95می روند مانند ماسک های 

 گان 

 )اپرون )پیشبند 

  روکفشییاچکمه 

 کاله 

 ید در استفاده از وسایل حفاظت فردی رعایت شوند:اصول ذیل با
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مواد ترشحی ودفعی را ارزیابی کرده وبر اساس آن  ،مایعات بدن ،پرسنل درمانی باید خطر مواجهه با خون

 .وسایل حفاظت فردی الزم را انتخاب کنند

  از از تماس بین وسایل حفاظت فردی آلوده )استفاده شده(با سطوح لباس ها یا افراد خارج

 .محدوده ی بیمار مبتال جلوگیری کنید

 در مکان مخصوص قرار دهید)همپر(ناسب ظت فردی استفاده شده را به صورت ماوسایل حف. 

  دیبا ،ظت فردی پرهیز کنیدودر صورت به اشتراک گذاشتنااشتراک گذاشتن وسایل حفبه از 

 .وسایل قبل از استفاده فرد دیگر به طور مناسب ضد عفونی شوند

 طور کامل خارج کرده ودست ه میکه بیمار مبتال را ترک میکنید وسایل حفاظت فردی را بهنگا

 .ها را بهداشتی کنید

 .صورت یا وسایل حفاظت فردی خود را با دستکش آلوده لمس نکنید 

 .به سطوح محیطی در حین مراقبت از بیمار به جز در مواقع ضروری دست نزنید 

 ینولا .گان بپوشیدمی دهد،دو را کامال پوشش نبدن پشت هناحی در صورتیکه گان کوچک بوده و 

 ببندید.پشت  را به طرفگان را به طرف جلو بسته وسپس گان دوم 

 وسایل حفاظت فردی باید توسط افراد ذیل استفاده شود:

  پرسنل درمانی که به صورت مستقیم از بیمار مراقبت می کنند و در شرایطی کار می کنند که

 یعات بدن بیمار در تماس باشند.ممکن است با ما

  پرسنل کمکی شامل بهیاران و بهورزان، تنظیف کاران، بیماربران و پرسنل رختشویخانه که ممکن

 است با مایعات بدن بیمار در تماس باشند.

 .پرسنل آزمایشگاهی که با نمونه های مایعات بدن بیماران سر وکاردارند 

 ی کنند و ممکن است در تماس با مایعات بدن باشند.اعضاء خانواده که از بیماران مراقبت م 

 دن ودر آوردن وسایل حفاظت فردییترتیب ونحوه ی پوش

 )هنگامیکه تمام وسایل حفاظت فردی الزم است(:

 زدن-4پوشیدن ماسک -3پوشیدن گان  -2رعایت بهداشت دست  -1

 پوشیدن دستکش - 6در صورت نیاز به کاله پوشیدن کاله-5ینکع

 پوشیدن
 اول:قدم 

 .میزان خطر را ارزیابی کنید.وسایل حفاظت فردی الزم را تهیه کنید  
 .محل پوشیدن و درآوردن وسایل حفاظت فردی را مشخص کنید  

 کنید محل دفع وسایل حفاظت فردی را مشخص  
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 دم دوم:ق

 بپوشید. گان 

 ا را بپوشاند.ه مچ انتهای تا بازوهاو همچنین  تازانو ازگردنجلو و پشت بدن  بایدکامالً  گان 

 ببندید. کمرو گردن درناحیه پشت ازرا  گان 

 
 قدم سوم:

 یارسپیراتور ماسک 

  قرار دهید سروگردن وسط را گرهی یا کشیبند. 

  محکم کنید بینی پل روی را انعطاف قابلقطعه بینی فلزی. 

 باید تا زیر چانه را پوشش دهد. ماسک 

  آزمایش شود. ی هوا از آنصورت استفاده از رسپیراتور باید نداشتن نشتدر 

 

 

 
 قدم چهارم:  

 را روی صورت قرار دهید و آنرا محکم کنید. عینک/ محافظ صورت

 
 

 قدم پنجم: 

  اندازه مناسب را پوشیده و لبه دستکش را تا روی مچ گان باال بکشید. غیر استریلدستکش 
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 جهت حفظ ایمنی نکات ذیل را رعایت کنید:              

 نگهدارید دور ازصورت را دستها. 

 کنید شروعسمت محل آلوده  به تمیزمحل  ز ا را کار. 

 درامحدودکنی سطوح با تماس. 

 .در صورت پارگی و یا آلودگی شدید، وسایل حفاظت فردی را تعویض نمایید 

 .دست ها را بهداشتی کنید 

 وسایل حفاظت فردی: در آوردن

)اتاقی که حد فاصل بخش و اتاق  anteroomاز اتاق بیمار و یا در پیش از خروج و وسایل حفاظت فردی را دم در 

 ایزوله است و محل پوشیدن و درآوردن وسایل حفاظت فردی است( درآورید. 

-4انجام بهداشت دست -3درآوردن گان-2درآوردن دستکش-1ترتیب درآوردن وسایل حفاظت فردی:

رعایت بهداشت  -7ماسک درآوردن-6درآوردن عینک-5درآوردن کاله)اگر وجود دارد(

 دست

 نکته مهم: ماسک یا رسپیراتور باید خارج از اتاق بیمار و پس از بستن در، درآورده شود.

 قدم اول:

 از آلوده کردن خودتان، افراد دیگر و محیط جلوگیری کنید.

 ابتدا وسایل حفاظت فردی را که به شدت آلوده هستند)دستکش و گان( خارج کنید.

 دستکشها

 میباشد هاآلوده دستکش رجیخا سطح. 

 نمایید خارجدستکش را  و دیگرگرفته دار دستکش رابادست دستکش خارجی قسمت. 

 دارید نگه دار دستکش رادردست شده خارج دستکش. 

 یدنمای خارجدستکش راوباقیمانده لغزانده  زیردستکش بهاز طرف مچ  را دستکش بدون دست انگشتان. 
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 گان

 است آلوده ی گانآستینها و جلو قسمت.                                   

  کنیدباز راسپس گره کمر و گردن گرهابتدا.  

 .گان را از هر شانه به سمت همان دست بیرون بکشید 

  گان به صورتی خارج می شود که سطح خارجی و آلوده آن به داخل جمع شده

 و سطح داخلی و تمیز آن رو به بیرون قرار می گیرد.

 زباله درسطلر هم پیچیده ورا د ،گاننگه داشتهدور بدن از را شده خارج گان 

 .بیاندازید لباسها مخصوصهمپریا

 

  دوم:قدم 

 .دست ها را بهداشتی کنید
 قدم سوم:

 عینک/ محافظ صورت

 

 استآلوده  عینک/محافظ خارج. 

 از قسمت تمیز)بند پشت سر و یا دسته عینک( بیرون آورید. را عینک/محافظ 

 قراردهید یافت باز صوصمخظرف  یا زبالهسطل  ظرف داخل را عینک/محافظ. 

. 

 رسپیراتور یا ماسک

 نزنید دست آن میباشد،به آلوده رسپیراتور و ماسک جلوی قسمت. 

 .تنها با گرفتن بند/گره پایینی و سپس باالیی ماسک/رسپیراتور را خارج کنید 

 ماسک /رسپیراتور را در سطل زباله بیندازید. 

 

 
 

 بهداشتی کنید.دستهارادی،وسایل حفاظت فر کردن بعدازخارج بالفاصله
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 آزمایش نشتی رسپیراتور:
 به صورت زیر است: راتورپیتوالی آزمایش نداشتن نشتی هوا برای رس

رسپیراتور را مطابق شکل در کنار دست نگه دارید به طوری که قطعه بینی به سمت نوک انگشتان   -1

 باشد اجازه دهید بندهای سر زیردست آویزان شود.

  
را در حالی که قطعه بینی به سمت باال قرار دارد روی صورت قرار دهید به طوری که تا زیر چانه  رسپیراتور -2

 را پوشش دهد.

 
 .زیر گوش قرار دهید ،کشیده ودور گردنسر د پایینی را روی نبند باالیی را باالی پشت سر قرار داده وب -3

 
 شکل ودخ بینی شکل به را بینی طعهق قراردهید فلزی بینی قطعه باالی را دودست هر انگشتان نوک -4

 اعثب میتواند یکدست از استفاده کنید استفاده اینکار انجام برای هردو دست انگشت نوک از دهید

 .شود راتوریرسپ تاثیرکارکرد کاهش
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 .شید تا محل ماسک را تغییر ندهیدمراقب با راتور را با هر دو دست بپوشانید ویسپجلوی ر -5

  
 :ار مثبتآزمایش نشتی در فش

بازدم شدید انجام دهید در صورت احساس فشار مثبت در رسپیراتور نشتی وجود ندارد .در صورت وجود 

راتور را مجددا تنظیم کرده ویا بندها را محکم تر کنید.مجددا آزمایش را تکرار کنید سپینشتی موقعیت ر

 راتور نشتی نداشته باشد.سپیتا هنگامیکه ر

 :یآزمایش نشتی در فشار منف

 سپیراتور به صورت می شود.ود نشتی فشار منفی باعث چسبیدن ردم عمیق انجام دهید در صورت عدم وج

 سپیراتور،  فشار منفی به وجود نخواهد آمد.به علت ورود هوا از کناره های ر در صورت وجود نشتی
 

 دستکش 
 دستکش های پزشکی شامل موارد ذیل می باشند :

 تریل و استریلدستکش های معاینه ی غیر اس 

  دستکش های جراحی که خصوصیات ویژهای از لحاظ ضخامت، االستیسیتی و قدرت دارند و استریل

 می باشند.

 دستکش های شیمی درمانی 

 ند.دستکش های فریزری در بیمارستان جایگاهی از نظر کنترل عفونت ندار

 علل اصلی استفاده از دستکش:

 با خون و سایر مایعات بدن کاهش خطر آلودگی دست های پرسنل درمانی 

  برای کاهش خطر انتشار میکروب ها به محیط و انتقال میکروب از پرسنل درمانی به بیمار وبالعکس

 و همچنین از بیماری به بیمار دیگر
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بنابراین دستکش باید در حین مراقبت از بیمار در صورتیکه احتمال تماس با خون یا سایر مایعات بدن 

شامل: تماس با غشا های مخاطی و پوست ناسالم و همچنین در احتیاط های تماسی و وجود داشته باشد )

 ( استفاده شود.همه گیریبروز در صورت یا 

 نکات کلیدی:

استفاده طوالنی مدت از دستکش برای احتیاط های تماسی بدون توجه به بهداشتی کردن دست میتواند 

 .باعث انتقال میکروب شود

 زوم بهداشتی کردن دست هااستفاده از دستکش و ل

هنگامیکه اندیکاسیون بهداشتی کردن دست ها وجود دارد و همچنین نیاز به پوشیدن دستکش نیز می 

ت هنگامیکه بهداشتی کردن دس.برای مثال، باشد باید پیش از پوشیدن دستکش دست ها را بهداشتی نمود

اشته باشد، باید پس از در آوردن ،وجود دنیاز به پوشیدن دستکش داشته است ها پس از تماسی که

 .پس از تعبیه سوند ادراری و پس از تماس با مایعات بدن. برای مثال: دستکش، دستها را بهداشتی نمود

ید که دستکش پوشیده شده است )برای آهنگامیکه اندیکاسیون بهداشتی کردن دست ها در حالی بوجود 

بدن( باید دستکش را در آورد و دست ها را بهداشتی  مثال سوراخ شدن دستکش و احتمال تماس با مایعات

 .نمود

 

 :استفاده نامناسب از دستکش
 و این در حالی است  باعث هدر رفتن منابع شده ،استفاده از دستکش در مواردی که اندیکاسیون ندارد

 تو همچنین می تواند باعث عدم بهداشتی کردن دس نیز نمی شودپاتوژن ها  که موجب کاهش انتقال

 ها شود.

 می تواند زمان و روش نامناسب پوشیدن و درآوردن، استفاده از دستکش های آلوده به علت نگهداری ،

 باعث افزایش موارد عفونت شود.

 توجه: 
 .استفاده از دستکش های فاقد پودر به علت احتمال کمتر ایجاد حساسیت توصیه شده است 

  را خارج کرده و دست ها را بهداشتی کرد.در صورت سوراخ شدن دستکش باید فورا دستکش ها 

  در مواردی که بیمار مورد شناخته شده ابتال بهHCV,HIV,HBV  می باشد و یا شیوع این پاتوژن

، اقداماتی که )دقیقه 30بیشتر از (ها در کشور باال باشد، در جراحی هایی که طوالنی مدت هستند 

رند و برخی از اقدامات پر خطر، پوشیدن دو جفت با حجم زیادی از خون یا مایعات بدن سر وکار دا

 دستکش توصیه می شود.

 .نباید از یک جفت دستکش برای مراقبت از چند بیمار استفاده کرد 

  دستکش ،به محل دیگری می رویداز بدن، بیمار از محلی آلوده یک در صورتیکه در حین مراقبت از 

 را خارج کرده و یا تعویض کنید.

 ار مصرف را مجددا ضد عفونی کرده و استفاده کرد.نباید دستکش یکب 

 .به یاد داشته باشید پیش از پوشیدن دستکش، دست ها را باید کامال خشک کرد 
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 روش پوشیدن و در آوردن دستکش های استریل

برای بیمار  )عدم انتقال میکروارگانیسم ها(یسپسهدف از اجرای این روش این است که از حداکثر آس

ن برای رسید .ترشحات بدن بیمار محافظت شود در برابرمینان حاصل شود واز پرسنل بهداشتی درمانی اط

 نه تماسی با سطح خارجیبه این هدف، پوست پرسنل تنها در تماس با سطح داخلی دستکش بوده وهیچ گو

 را الزامی می یس شده وتعویض دستکشپسهرگونه خطا در انجام این روش باعث از بین رفتن آسآن ندارد. 

 کند.

 روش پوشیدن دستکش استریل:

 ن با آب و صابون بهداشتی کنید.ا با هندراب کردن ویا شستدست ها ر، قبل از هرگونه کار آسپتیک -1

  

اولین بسته بندی غیر استریل را به طور کامل از خط بسته  .از سالم بودن بسته بندی مطمئن شوید -2

ا لمس مراقب باشید که بسته بندی دوم ر .ی استریل درونی برسیدبندی باز کنید تا به قسمت بسته بند

 نکنید.

 

 
ی آنرا به پایین لبهبسته بندی استریل را بر روی یک سطح تمیز وخشک بگذارید بسته را باز کنید  -3

 .سمت پایین تا کنید تا کاغذ باز بماند

  

 

 

 .لبه دستکش را بگیرید ،ت وانگشت اشاره یک دستبا استفاده از شس -4
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 لبه ی تا شده ی دستکش را برروی مچ قرار دهید. .دست دیگر را به درون دستکش بلغزانید ،در یک حرکت -5

 
 .دستکش دوم را با لغزاندن انگشت های دست دستکش دار زیر لبه تاشده دستکش بر دارید -6

 
ماس ،دستکش دوم را برروی دست بدون دستکش بلغزانید در حالیکه از هر گونه تدر یک حرکت -7

 در غیر اینصورت آسپسیسجز ناحیه دستکش دار جلوگیری شود.ه ب ،دست دستکش دار با دست دیگر

 حفظ نشده و باید دستکش ها را تعویض کرد.

 
 

 

 

 در صورت لزوم بعد از پوشیدن هر دو دستکش، آن ها را با فشار بر نواحی بین انگشتی، جفت کنید. -9
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ر در درون قسمت تا شده اطمینان حاصل کنید که از هر گونه با لغزاندن آرام انگشت های دست دیگ -10

 تماس با سطحی غیر از سطح خارجی دستکش جلوگیری شود.

 
 .ن بیمار در تماس باشدل استریل یا سطح ضد عفونی شده بددست ها دستکش دارد وباید فقط با وسای -11

 
 درآوردن دستکش:

ن به ن دست دیگر تارسیدنی توسط انگشتااولین دستکش را با گرفتن لبه دستکش از سمت بیرو -1

 خارج کنید. انگشتی )ونه به طور کامل(دومین مفصل 

 
 

 

 دستکش دیگر را با برگرداندن لبه بیرونی آن بر روی انگشت های دست نیمه دستکش دار درآورید. -2
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 حاصلاطمینان . دستکش را با برگرداندن قسمت درونی آن به سمت بیرون به طور کامل در آورید -3

 کنید که پوست، فقط با سطح داخلی دستکش در تماس باشد.

 
 دستکش ها را دور بیندازید. -4

 
 بعد از در آوردن دستکش ها، دست ها را بهداشتی کنید.  -5

 
 : فقطپوشیدن دستکش های استریل جراحی مشابه همین روش می باشد 

 .جراحی انجام شودی برای به شیوه آماده سازن حتما باید بهداشت دست ها قبل از آ -1

 .پوشیدن دستکش بعد از پوشیدن گان جراحی استریل انجام شود -2

 .باز کردن اولین بسته بندی )غیر استریل(با کمک یک دستیار انجام شود -3

 .گذاشته شود انجام پروسیجر بسته بندی دوم استریل برروی یک سطح استریل غیر از محل -4

 .نددستکش ها باید مچ  گان های استریل را بپوشا -5

 

 موارد استفاده از دستکش
 :موقعیت هایی که نیاز به استفاده از  دستکش استریل می باشد 

، زایمان طبیعی، پروسیجرهای تهاجمی رادیولوژی، پروسیجر های هرگونه پروسیجر جراحی

ساکشن  وداروهای شیمی درمانی،تغذیه کامل وریدی مربوط به عروق مرکزی، آماده کردن 

 .وتعبیه سوند ادراریاشه کردن لوله داخل تر

 

 :موقعیت هایی که نیاز به استفاده از  دستکش معاینه می باشد

ی که به اشیاءء، مایعات بدن، ترشحات، مواد دفعی، وهایی که احتمال تماس با خون موقعیت

 ،وجود دارد.ضوح با مایعات بدن آلوده شده اندو

 واجهه ی مستقیم با بیمارم: 
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 ،هایی با عفونت زایی باال و خطرناک ، حضور بالقوه ارگانیسمپوست ناسالمو تماس با خون، غشائ مخاطی

خون، معاینه واژن نمونه گرفتن  ،وخارج کردن آن کاتتر وریدی، تعبیه موقعیت های اورژانسیاپیدمی ها و

 .ولگن

 :مواجهه ی غیر مستقیم با بیمار 

 .یز کردن وسایل آلودهتخلیه ظروف حاوی استفراغ وسایر مواد دفعی بیمار، حمل یا تم

 موقعیت هایی که نباید از دستکش استفاده کرد)به جز مواردی که احتیاط تماسی وجود دارد(:

 موقعیتهایی که احتمال مواجهه با خون ومایعات بدن یا محیط آلوده وجود ندارد.

 :مواجهه ی مستقیم با بیمار 

ام کردن بیمار، لباس پوشاندن به بیمار، ،حمتزریقات عضالنی و زیرجلدی گرفتن فشار خون، دما ونبض،

انتقال بیمار، مراقبت از چشم وگوش، )بدون تماس با ترشحات( وهرگونه دستکاری عروقی به شرط عدم 

 .مواجهه با خون ومایعات بدن

 :مواجهه ی غیر مستقیم با بیمار 

یمار، توزیع وجمع آوری ، دادن داروهای خوراکی به باستفاده از تلفن، ثبت اطالعات در پرونده ی بیمار

 ظروف غذا ، قراردادن تجهیزات غیر تهاجمی تهویه وکانوالی اکسیژن وجابجا کردن مبلمان بیمار
 

 تکمیلی احتیاط های
 احتیاط های هوایی:

ر هوا د )حاوی میکروارگانیسم(کوچکتر از پنج میکرون ی تفاق می افتد که قطرات تبخیر شدهاهنگامی 

و موجب انتقال بیماری شوند.در  این قطرات می توانند تازمان زیادی در هوا معلق بمانند .شودپخش می 

 این شرایط موارد ذیل را باید رعایت نمود:

 رعایت احتیاط استاندارد 

 در صورت امکان اتاقی با فشار منفی کنترل شدهو اختصاصی با تهویه کافی قراردادن بیمار در اتاق 

  که برای تعداد زیادی از بیماران باید احتیاط هوایی را رعایت کرد، می توان  در موارد همه گیری

بیمارانی را که احتمال می رود عفونت یکسانی دارند را با هم همگروه)کوهورت( کرد و در یک 

 اتاق قرار داد.

  تعویض هوا برای مراکزی که جدیدا  12 و )برای مراکز قدیمی( تعویض هوا در ساعت 6حداقل

برای ایجاد فشار منفی ، (برای مثال اگزاست فن)از راه حل های موقت می توانه می شوند.)ساخت

 کرد.استفاده 

 مانی هوا به خارج از فضای در خارج کردن 

 به جز در مواقع ورود و خروج بسته نگه داشتن در اتاق 

  استفاده از ماسک N95توسط هر فردی که وارد اتاق بیمار می شود. 

 از اتاق تا حد امکان. عدم خروج بیمار 
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  یدرا رعایت نما *بهداشت تنفسیبیمار ماسک جراحی بپوشد و ،انتقال ضروری بودندرصورت. 

 آبله مرغان است. ،سرخک، بیماریهای که میتواند از این طریق منتقل شوند شامل:سل ریوی فعال 

پوستی به علت  ازبضایعات یا آبله  در بیمارانی که دارای ضایعات پوستی مرتبط با واریسال،

ماس با عامل ت یا تعلیق پاتوژن ها در هوابپوشانید تااز نواحی مبتال را  هستند، کلوزیستوبرمومایکوباکتری

 عفونی در ضایعات پوستی جلوگیری شود.

 : *بهداشت تنفسی

 پوشاندندهانوبینیبادستمال) ترجیحادستمالکاغذی( درهنگامعطسهزدنوسرفه کردن 

 ستفادهشدهدرظروفزبالهدرداردفعبهداشتیدستمالهایا 

 شستشویمکرردستهاباآبوصابونپس از تماس باترشحاتتنفسی و اجسام آلوده 

 .در صورت عدم دسترسی به دستمال باید دهان و بینی را با قسمت داخلی بازو پوشاند 

 
 :قطره ایهای احتیاط 

فرد تحمهدهانیا مل، یبین ،انتقال قطره ای هنگامی رخ می دهد که مواجهه کافی بین غشاهای مخاطی

 .میکرون اتفاق بیافتد 5قطرات بزرگتر ازبا

 بیماریهایی که به این روش منتقل می شوند شامل:

 .اوریون ومننژیت می باشد ب، آنفوالنزای نوع، دیفتری، سیاه سرفه، پنومونی

انی نل درمصحبت کردن بیمار ویا هنگامیکه پرس، عطسه زدن، در حین سرفه کردن انتقال قطره ایعموما 

 .رخ می دهد،داقداماتی مانند ساکشن کردن تراشه را انجام میدهن
 

 ذیل باید رعایت شود: قطره ای موارد احتیاط در 

  احتیاط های استاندارد 

 .بیمار در اتاق اختصاصی یا در اتاقی که بیمار مبتال به همان پاتوژن است بستری نمایید 

بیماران  میم برای جادهی،اصول ذیل را در تصی باشداد اتاق های خصوصی محدود مهنگامیکه تعد

 :در نظر بگیرید

  بیمارانی را که در شرایطی قرار دارند که احتمال انتقال پاتوژن را افزایش می دهد در

 .(.می باشند سرفه و خلط زیاداولویت قرار دهید )بیمارانی که دارای 

 با هم همگروه کرده ودر یک اتاق  بیمارانی که مبتال به پاتوژن های یکسان می با شند را

 .بستری کنید

 نبود اتاق خصوصی یا  اتاق دیگری با بیمار دارای عفونت مشابه: در صورت

  با شرایط ذیل اجتناب کنید: بیمارانآنها در اتاق از بستری 
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ابتال به آن پاتوژن،پیش آگهی   صورتدارند که در   ریسک فاکتورهاییکه  بیمارانی -

 د بدی پیدا می کنن

احتمال انتقال در آن ها باال می باشد)بیماران دچار ضعف ایمنی، دارای بیمارانی که  -

 زخم باز، زمان بستری طوالنی مدت پیش بینی شده(

  از یکدیگر فاصله دارند یک متربیماران بیش از  یابید کهاطمینان. 

 برای کاهش احتمال تماس مستقیم پرده بین تخت ها را بکشید. 

 تعویض کرده ودست ها را بهداشتی یک اتاق ردی را بین بیماران لوازم حافظت ف

 بدون در نظر گرفتن اینکه یک یا هر دو بیمار تحت احتیاط قطره ای قرار دارند. .کنید

 

 در هنگام ورود به اتاق بیمار ماسک بپوشید. 

  را رعایت یکرده و بهداشت تنفسدر صورت ضروری بودن انتقال، بیمار باید از ماسک جراحی استفاده 

 کند.

 .برای جلوگیری از انتقال عفونت از طریق قطرات، نیازی به تهویه خاص و بسته بودن در اتاق نیست 

 تماسی: های احتیاط 
بیماریهایی که از این طریق منتقل می شود شامل کلونیزاسیون یا عفونت با ارگانیسم مقاوم به چند آنتی 

 .اشندبیوتیک، عفونت های روده ای و پوست می ب

 ذیل باید رعایت شود: تماسی موارداحتیاط در 

 احتیاط های استاندارد 

 در صورت امکان بیمار را در اتاق خصوصی بستری کنید. 

بیماران  میم برای جادهی،اصول ذیل را در تصاد اتاق های خصوصی محدود می باشدهنگامیکه تعد

 :در نظر بگیرید

  احتمال انتقال پاتوژن را افزایش می دهد در اولویت بیمارانی را که در شرایطی قرار دارند که

 قرار دهید )بیمارانی که دارای بی اختیاری مدفوع می باشند(

  کرده ودر یک اتاق  همگروهبیمارانی که مبتال به پاتوژن های یکسان می با شند را با هم

 .بستری کنید

 مشابه: نبود اتاق خصوصی یا  اتاق دیگری با بیمار دارای عفونت در صورت

  با شرایط ذیل اجتناب کنید: بیمارانآنها در اتاق از بستری 

ابتال به آن پاتوژن،پیش آگهی   صورتدارند که در   ریسک فاکتورهاییکه  بیمارانی -

 بدی پیدا می کنند 

احتمال انتقال در آن ها باال می باشد)بیماران دچار ضعف ایمنی، دارای بیمارانی که  -

 والنی مدت پیش بینی شده(زخم باز، زمان بستری ط

  از یکدیگر فاصله دارند یک متربیماران بیش از  یابید کهاطمینان. 
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 برای کاهش احتمال تماس مستقیم پرده بین تخت ها را بکشید. 

 حتی اگر  .ظت فردی را بین بیماران تعویض کرده ودست ها را بهداشتی کنیدافلوازم ح

 .ن های متفاوت(قرار دارندژوبا پاتا هردو بیمار تحت احتیاط تماسی )ام

 .هنگام ورود به اتاق دستکش غیر استریل تمیز )معاینه التکس( بپوشید 

  در صورت پیش بینی احتمال تماس با بیمار، سطوح محیطی یا وسایل اتاق بیمار ،گان غیر استریل

 بپوشید.

  ورده ودست ها را بهداشتی کنیدآپیش از خروج از اتاق گان را در. 

 ار باید فقط در موارد ضروری انجام شودانتقال بیم. 

 در صورت لزوم انتقال،نواحی کلونیزه یا عفونی بدن بیمار را بپوشانید. 

 پیش از انتقال بیمار وسایل حفاظت فردی  آلوده را در آورده ودست ها را بهداشتی کنید. 

 برای انتقال بیمار،وسایل حفاظت فردی تمیز بپوشید. 

  یکبار مصرف )گان،فشار سنج و...(استفاده کرده یا استفاده از این وسایل در صورت امکان از وسایل

 .را منحصر به بیمار نمایید

 میز سیله را تو در صورتیکه مجبور به استفاده از تجهیزات برای چند بیمار می باشید،بین بیماران

 .یدیوضدعفونی نما

 نار میز ک ،تخت ،مانند:پرده)میشوند اتاق بیمار حداقل روزانه با توجه ویژه به نواحی که مرتب لمس

 .تمیز وضد عفونی شوند ،تجهیزاتی که اطراف بیمار قرار دارند( و دستگیره و...  ،تخت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مهارت های بالینی آموزش ضمن خدمت بیمارستان نمازی

 

118 
 

 )در تمامی موارد رعایت احتیاط های استاندارد الزامی است.( احتیا ط های تکمیلی برای عفونت های خاص

 

 نوع عفونت ط هواییاحتیا احتیاط قطره ای احتیاط تماسی

 
     آبسه ی بدون پانسمان و یا آبسه ای که ترشحات آن با پانسمان

 مهار 

 نمی شود.

     آبله 

 

     )آبله مرغان)واریسال زوستر 

 

     آبله میمونی 

 

     فصلی و پاندمیکی آنفوالنزا 

 

    اوریون 

 
    باکتری های مقاوم به چند دارو 

 ( VRE ،VISA،VRSA،MRSAعفونت یا کلونیزاسیون با )

    برونشیولیت 

 

     استرپتوکوک گروه بیماری تهاجمی شدید باA 

 
    بیماری ریتر 

 

     پارو ویروسB19 

 

  

 
  

  

  

 پنومونی ناشی از: 

 آدنو ویروس                                                   -

 Aاسترپتوکوک گروه  -

 خردساالن هموفیلوس آنفوالنزا در شیرخواران و -

 

    پولیومیلیت 

 

 
      ،تب های خونریزی دهنده ی ویروسی با عوامل تب های السا

 1ابوال، ماربورگ و کریمه کونگو)مراجعه به قسمت توضیحات(
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 احتیاط هوایی احتیاط قطره ای احتیاط تماسی

 

 نوع عفونت

 
    دیفتری جلدی 

 
 

    دیفتری حلقی 

 

    رینوویروس 

 
    عفونی که ترشح آن کنترل نمی شود. زخم بستر 

 
    زرد زخم 

 

    سرخجه 

 
    سرخجه مادرزادی 

 

 

    سرخک 

 
    سندرم فلسی شدن پوست 

 

 

    سل ریوی یا حنجره مشکوک یا قطعی 

 

      سل خارج ریوی با ضایعات ترشح داری که به پوست تخلیه می

 شود.

 
      سندرم تنفسی حاد شدید(SARS) 

 

    رفهسیاه س 

 
     شپش سر)در هنگام تعویض لباس فرد مبتال به شپش بدن، باید

احتیاط تماسی رعایت شود. شپش عانه با ارتباط جنسی منتقل 

 می شود.(

    طاعون ریوی 

     عفونت با ویروس سنسیشیال تنفسیRSV)(  ،در شیر خواران

 خردساالن و بیماران نقص ایمنی
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 نوع عفونت احتیاط هوایی احتیاط قطره ای احتیاط تماسی

 
     عفونت با انتروویروس در کودکانی که پوشک شده اند  یا بی

 اختیاری دارند

 
    عفونت تنفسی با ویروس پاراآنفوالنزا در شیرخواران و خردساالن 

 
     عفونت عمده زخم که پانسمان نشده یا پانسمان ترشحات را مهار

 نمی کند.

 

    عفونت های مننگوکوکی 

 

     عفونت وسیع پوست، زخم و یا سوختگی با استرپتوکوک گروهA 

 

    پنومونی و مخملک با استرپتوکوک گروه  ،فارنژیتA  در

 شیرخواران و خردساالن

 
    فورونکولوز استافیلوکوکی در شیرخواران و خردساالن 

 
  

 

 

 

 

 

  (کورونا ویروس عامل سندرم تنفسی خاورمیانهMERS) 

 ضیحات()مراجعه به تو

    )کونژنکتویت ویروسی حاد)خونریزی دهنده حاد 

 
    گاستروانتریت ناشی از روتاویروس 

 
     ،گاستروانتریت ناشی از شیگال،سالمونالفویبریوپاراهمولیتیکوس

یرسینیا، انتریت با آدنوویروس، کمپیلوباکتر، ویبریوکلرا، 

کلستریدیوم دیفیسیل،کریپتوسپوریدیوم، ژیاردیا، 

کولیت ،Aیروسیرسینیاانتروکولیتیکا، روتاویروس،هپاتیت نوروو

در بیمارانی که از پوشک  H7:0157از نوع  E.Coli ناشی از 

 استفاده می کنند یا بی اختیاری دارند.

    گال 

 

    مایکوپالسما پنومونیه 

 

      :)نوع منتشر در تمامی بیماران یا نوع محدود هرپس زوستر)زونا

 ایمنیشده در بیمار نقص 

    مخاطی/ منتشر یا اولیه/  -هرپس سیمپلکس: نوع نوزادی / جلدی

 شدید
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 توضیحات

انتقال تب های خونریزی دهنده ی ویروسی، توجه به با توجه به مرگ و میر باال و سهولت  .1

 نکات ذیل الزامی است:

 .ترجیحا بیمار در اتاق اختصاصی قرار گیرد 

 :تاکید بیشتر بر 

 تزریقات ایمن برای جلوگیری از آسیب توسط اجسام-

 بهداشت دست-

استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب جهت جلوگیری از تماس با خون و مایعات بدن  -

 یمار پیش از ورود به اتاق بیمار )دستکش، گان ضد آب، محافظ صورت/عینک(ب

 حمل صحیح زباله  -

و یا  N95در صورت انجام پروسیجرهای تولید کننده آئروسل)مانند: انتوباسیون، ساکشن( از ماسک 

 رسپیراتورهای درجه باالتر استفاده شود.

است با خونریزی همراه باشد، وجود دارد لذا  بیشترین بار ویروسی در مراحل آخر بیماری که ممکن

ممکن است استفاده از وسایل حفاظت فردی تشدید شود. مانند: پوشیدن دو دستکش، کاور کفش و پا، 

 .کاله

 

 

 

 
 

 

 

 نوع عفونت احتیاط هوایی احتیاط قطره ای احتیاط تماسی

 

  

 
  

 
  

 
  

 هموفیلوس آنفوالنزا: 

 

 پنومونی در شیرخواران و کودکان -
 

 مننژیت  -

 

 اپی گلوتیت  -
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 گزارش بیماری های واگیر
 گزارش بیماری های واگیر به دو دسته تقسیم می شود:

 گزارش فوری) تلفنی(بیماریهای واگیر -1

 یماری های واگیرگزارش کتبی ب -2

بیماریهای واگیر مشمول گزارش فوری ، بایستی در اسرع وقت به واحد کنترل عفونت به صورت تلفنی گزارش 

شوند و گزارش گیری بیماری های واگیر مشمول گزارش کتبی به صورت ماهانه  توسط واحد کنترل عفونت انجام 

 .می شود. در زیر لیست بیماری های واگیر آورده شده است
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 تزریقات ایمن
 تزریق ایمن چیست؟
یا تعبیه وسیله داخل وریدی به شرطی  تسپروسیجر استفاده از الن یا خونگیری وریدی ،یک تزریق

 :ایمن است که

 زند.به بیمار صدمه ن 

 دهد.عرض هیچ خطر قابل پیشگیری قرار نفرد انجام دهنده پروسیجر را در م 

  کند.ک باشد تولید نسایر مردم خطرنازباله ای که برای 

 نکته:

ممکن است بدون وجود آلودگی خون واضح نیز HIV وB,Cپاتوژن هایی مانند ویروس هپاتیت

در افراد بدون  ،پاتوژن های منتقل شونده از راه خوناز خطر ابتال به عفونت ناشی  .انتقال یابند

 می باشد:به شرح ذیل  پرکوتانئوس )نیدلینگ(، دریافت پروفیالکسی پس از مواجهه

 B :62%-23%هپاتیت 

 C:7%-0 هپاتیت

HIV:3/0% 

 وجود ندارد.Cبه یاد داشته باشید که هیچ پروفیالکسی برای هپاتیت 

 

نکته: کلیه ی کارکنان درمانی باید علیه هپاتیت ب واکسینه شده و از میزان تیتر آنتی بادی خود 

 طالع داشته باشند.ا

 

 :ترین اقدامات برای انجام تزریقاتبه

 بهداشت دست 

 استفاده از دستکش در مواردی که دارای اندیکاسیون است. 

 استفاده از سایر وسایل حفاظت فردی یکبار مصرف 

 آماده سازی و ضد عفونی پوست 

 راهکار عملی آماده سازی وضدعفونی پوست:

 :برای ضد عفونی کردن پوست از مراحل ذیل پیروی کنید

 ایزوپروپیل یا اتانول( آغشته کنید. از  60-70 %الکل گلوله پنبه یا سواب یکبار مصرف را به(

 متانول برای تزریق استفاده نکنید.

  محل تزریق را از مرکز به سمت خارج به صورت دایره وار تمیز کنید. مراقب باشید تا به قسمت

 های ضد عفونی شده بر نگردید.

  طور کامل خشک شوداجازه دهید به  ثانیه بر پوست بمالید و سپس30محلول را به مدت 
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 نکات مهم:

  گلوله های پنبه را از قبل در ظرف حاوی الکل قرار ندهید زیرا به شدت توسط دست ها

 و باکتری های محیطی آلوده می شوند.

 ناسیون از الکل استفاده نکنید )شستشو با آب و یبرای ضد عفونی کردن پوست در واکس

 صابون کافی است(.

 :ین اقداماتخالصه بهتر 

 

 

 

 باید ها

 
 نباید ها

 دست ها را بهداشتی کرد. باید

 
 بهداشتی کردن دست ها را فراموش کرد. نباید

برای هر پروسیجر و یا هر فرد از یک جفت دستکش غیر  باید

 استریل استفاده کرد.

 از یک جفت دستکش برای بیش از یک بیمار استفاده کرد.  نباید

 رف مجدد شست.دستکش ها رابرای مص نباید

 

برای خونگیری از وسایل یکبار مصرف استفاده  باید

 کرد.

 

از یک سرنگ سوزن و یا النست برای بیش از یک بیمار   نباید

 استفاده کرد.

پوست محل تزریق /خونگیری را ضدعفونی  باید

 کرد.

پس از ضد عفونی کردن  محل تزریق یا خونگیری، پوست را نباید

 لمس کرد.

 

فاصله، سوزن و سرنگ را بدون جدا کردن از بال باید

 هم در سیفتی باکس انداخت.

 

 سوزن بدون در پوش را خارج از سیفتی باکس باقی گذاشت. نباید

هنگامیکه مجبور به سرپوش گذاری مجدد  باید

سوزن می باشید، مثال در مورد گازهای خونی 

بایک دست  SCOOPINGشریانی،  از روش  

 .استفاده کرد

برای در پوش گذاری مجدد  سوزن، از هر دو دست استفاده  نباید

 کرد.

 باید در پوش سیفتی باکس غیر قابل نفوذ باشد.

 

 آن پر کرد. 4/3سیفتی باکس را بیشتر از  نباید

 سیفتی باکس را خالی کرد. نباید

پیش از تزریق نمونه های آزمایشگاهی به داخل  باید

 ر دهید.تیوب، تیوب ها را در جا تیوبی قرا

تزریق به داخل تیوب را در حالی که با دست دیگر، تیوب را  نباید

 نگه داشته اید، انجام دهید.

در صورت نیدلینگ شدن یا آسیب با اجسام برنده ، هرچه  باید

سریعتر واحد کنترل عفونت را جهت تصمیم گیری برای شروع 

 پروفیالکسی و اقدامات مقتضی مطلع کنید.

جهه با مواد بالقوه آلوده،  پروفیالکسی را بیش از پس از موا نباید

 ساعت به تعویق انداخت، زیرا دیگر موثر نخواهد بود. 72
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 خونگیری بزرگساالن: ایربهترین اقدامات ب

 تجهیزات مورد نیاز شامل سرنگ، سوزن، تیوب آزمایش و سیفتی باکس را گرد آوری کنید.

 
ت استفاده از آب وصابون، دست ها را  با آب و صابون بشویید و دست ها را بهداشتی کنید. )در صور

 خشک نمایید.(

 
 بیمار را  شناسایی و آماده کنید.

 
محل خونگیری را انتخاب نمایید. ترجیحا از ناحیه ی آنته کوبیتال )محلی که آرنج خم می شود(. گرم 

د باعث بهتر دیده شدن وریدها شود. کردن بازو با یک پگ گرم یا آویزان کردن دست به پایین می توان

محل را برای مشخص کردن لند مارک های آناتومیک لمس کنید. هنگامیکه محل مورد نظر را ضد عفونی 

 کردید دیگر آن را لمس نکنید.

 
 سانتی متر باالتر از محل خونگیری، تورنیکه را ببندید. 5-4
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 بارزتر شدن وریدها می شود.از بیمار بخواهید دستش را مشت کند. این کار باعث 

 
 دستکش غیر استریل سایز مناسب بپوشید. 

  
 

ثانیه ضد عفونی نموده و اجازه دهید تا کامال  30به مدت  %70محل را با استفاده از ایزوپروپیل الکل

 ثانیه(.30(خشکشود

 
 ورید را با گرفتن ساعد بیمار وقرار دادن شست زیر محل خونگیری، ثابت کنید.

 
 درجه به سرعت وارد ورید شوید.30زاویه ی  با



 مهارت های بالینی آموزش ضمن خدمت بیمارستان نمازی

 

128 
 

 
 هنگامیکه میزان کافی خون جمع شد، قبل از بیرون آوردن سوزن از ورید، تورنیکه را باز کنید.

 
به آرامی سوزن را بیرون بکشید وبه بیمار گاز تمیز یا گلوله پنبه تمیز بدهید تا با مالیمت محل را فشار 

 دهد.

 
 .فتی باکس بیندازیدیه را در سسوزن وسرنگ استفاده شد

 
 .وفرم ها را با دقت کنترل کنید ها برچسب

 
ه به وسایل آغشت. فتی باکس بیندازیدیمپول شکسته شده ویا سایر وسایل برنده را در سآ 

 .خون یا مایعات بدن را در سطل زباله عفونی بیندازید

 
 .اشتی کنیددست ها را بهد .را در آورده ودر سطل بیندازید ها دستکش
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 :جلوگیری از آسیب پرسنل درمانی توسط اجسام برندهروش 

 :رنده باید نکات ذیل را رعایت کردی از آسیب توسط اجسام ببرای جلوگیر

  افی داردکاطمینان یابید که بیمار برای انجام پروسیجر آمادگی. 

 شکنید ویا با دست سر یش از دفع سر سوزن ها آنها را خم یا دستکاری نکنید ویا آنها را نپ

 .سوزن را از سرنگ جدا نکنید

 از روش  ،در صورت لزوم در پوش گذاری مجدد .از در پوش گذاری مجدد سوزن ها اجتناب کنید

SCOOPING  با یک دست استفاده کنید. 

 فتی باکس بیندازیدیاز استفاده ازاجسام تیز وآمپول ها ی شیشه ای آنها را در س پس بالفاصله. 

 اکس را در دسترس قرار دهیدفتی بیس. 

  کنید معدومفتی باکس پر شد آن را یس 4/3هنگامیکه. 

 :با استفاده از یک دست  SCOOPINGروش 
در پوش سوزن را مقابل یک سطح افقی قرار داده وسر سوزن را فقط با استفاده از یک دست به داخل آن 

 .هدایت کنید

 
رار داده به صورتی که طرف باز آن به سمت در پوش سوزن را مقابل یک سطح عمودی محکم ق

 فرد خونگیر باشدوسوزن را توسط  یک دست وارد آن میکنیم.
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با کمک  ،سرنگ وسوزن را به حالت عمودی گرفته وهنگامیکه سر سوزن با در پوش پوشیده شد

 .پایه سوزن محکم می کنیم قسمتدست دیگر در پوش را از 

 
 :تومدارروش استفاده از ویال های سپ

تمیز کرده %70توسط سواب یا گلوله پنبه آغشته به الکل را پیش از سوراخ کردن سپتوم دیافراگم آن 

 .واجازه دهید تا در مجاورت هوا خشک شود

ازیک سرنگ وسوزن استریل برای هر بار وارد شدن به ویال چند دوزی استفاده کنید هیچگاه سوزنی 

 .را در ویال چند دوزی باقی نگذارید

 .هرچه سریعتر تزریق را انجام دهید ،دوزی بیرون کشیدید دوقتی سرنگ وسوزن پرشده را از ویال چن
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 (HBV,HCV,HIVمنتقل شونده از راه خون)  بالقوه با ویروس های مواجهات شغلی
 

نخاعی،مایع سینوویال،مایع پلور،مایع  اقدامات اولیه که باید پس از مواجهه با خون یا سایرمایعات بالقوه عفونی)مایع مغزی

 صفاقی،مایع پریکارد،مایع آمنیوتیک،...(، فورا در محل انجام شود:

 :در صورت آسیب پوستی با سوزن یا اجسام تیز آلوده

 .خودداری کنیداز فشار یا مالش دادن محل آسیب  -

 در صورت خونریزی زخم از ادامه خونریزی جلوگیری نکنید. -

ال فاصله با آب و صابون یا یک محلول ضد عفونی کننده ی مالیم که باعث تحریک پوست موضع را ب -

 نمی شود مانند کلرهگزیدین گلوکونات شست و شو دهید.

الکل)هندراب های یا محصوالت حاوی  ید)بتادین(یا  بلیچ)وایتکس( از محلول های قوی مانند-

ر بدتزیرا می تواند با تحریک زخم باعث دجدا خودداریکنیبرای تمیز کردن   موضع  الکلی،...(

 آسیب شود. شدن

 در صورت پاشیده شدن خون یا سایر مایعات بالقوه عفونی روی پوست سالم:    

 موضع را بال فاصله با آب روان و صابون بشوئید. -

 .حاوی الکل استفاده نکنیداز ضد عفونی کننده های -

 از مالیدن پوست خودداری کنید. -

 پاشیده شدن خون یا سایر مایعات بالقوه عفونی در چشم:در صورت 

 چشم مواجهه یافته را بالفاصله با آب یا نرمال سالین شست و شو دهید. -

روی صندلی بنشینید و سر را به سمت عقب بگیرید و از یک همکار بخواهید که آب یا نرمال  -

طمئن شوید که چشم کامال تمیز سالین را به آرامی روی چشم بریزد.پلک را باز و بسته کنید تا م

 شده است.

در صورت استفاده از لنز تماسی، بگذارید لنز ها در حین شست و شو در محل باقی بماند زیرا  -

مانند سد عمل کرده و از چشم ها محافظت می کند.پس از آنکه چشم ها تمیز شد، لنزها را در 

 آورده و با روش معمول همیشگی آن ها را تمیز کنید.

 خودداری کنید.ستفاده ی صابون یا ضد عفونی کننده ها در چشم از ا -

 در صورت پاشیده شدن خون یا سایر مایعات بالقوه عفونی در دهان:

 سریعا مایع را بیرون بریزید. -

 دهان را کامال با آب یا نرمال سالین شسته ودوباره بیرون بریزید.این کار را چندین بار تکرار کنید. -

 خودداری کنید.ن یا ضد عفونی کننده ها دردهان از استفاده ی صابو -
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دوز واکسن دریافت کرده است اما تست  3برای پرسنل درمانی که مساوی یا بیشتر از  پیش از مواجههارزیابی 

ماه بعد از آخرین دوز واکسن انجام نداده است. 1-2سرولوژیک اندازه گیری تیتر آنتی بادی را 

 
**nonresponderدوز واکسن هپاتیت  6مساوی یا بیشتر از  فردی است کهB  10>دریافت کرده ولیmIU/mL anti- 

HBs این افراد باید از نظر .HBsAg .آزمایش شده و در صورت مثبت بودن، به فوق تخصص گوارش ارجاع شوند 

 

anti_HBsاندازه گیری

anti-HBs

<10mIU/mL

ماه بعد1-2و اندازه گیری تیتر آنتی بادی Bدوز واکسن هپاتیت 1تزریق 

anti-HBs

<10mIU/mL

،Bتزریق دو دوز دیگر واکسن هپاتیت 

ماه بعد1-2اندازه گیری تیتر آنتی بادی 

anti-HBs

>=10mIU/mL
anti-HBs

<10mIU/mL

باید در تمامی مواجهات برای Bارزیابی هپاتیت 
.**پرسنل درمانی انجام گیرد

anti-HBs

>=10mIU/mL

anti-HBs

>=10mIU/mL

هیچ اقدامی برای

الزم نیستBپروفیالکسی هپاتیت 

HBs-Agبدون توجه به وضعیت )

(منبع
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 مدیریت پسماندهای پزشکی
 

زباله های بیمارستانی که حاوی زایدات پاتولوژیکی، مواد زاید رادیواکتیو، زایدات داروئی، مواد زاید عفونی، مواد 

بع عمده زباله های خطرناک در شهرها محسوب می شود. تکنولوژی جمع آوری ، زاید شیمیایی میباشد از منا

دفع و یا احیاء این مواد در مقایسه با زباله های شهری و خانگی تفاوت بسیار دارد و باید جداگانه مورد توجه 

 قرارگیرد.

 دسته عمده زیر تقسیم می شود: ششپسماندهای تولید شده در بیمارستان به 

 ای عادی پسمانده-1

 پسماندهای عفونی -2

 پسماندهای شیمیایی و دارویی -3

 پسماندهای تیز و برنده -4

 پسماند های سایتوتوکسیک -5

 پسماندهای آسیب شناختی -6

 :ماهیت خطرناک بودن آنها به دلیل داشتن عوامل زیر است
 عوامل زنده بیماری زا-1

 عجیب د دارای خصوصیات ایجاد جهش سلولی،ژنوتوکسیک بودن )پسماندها یی که به شدت خطرناکن-2

 الخلقه زایی یاسرطان زایی هستند.(

 سم یا مواد شیمیایی یا دارویی خطرناک- 3

 یا رادیواکتیو مواد پرتوزا-4

 اجسام برنده و نوک تیز-5

 : بیمارستانشرح انواع پسماندهای 

 پسماندهای عادی : -1

مدیریت اجرایی مراکز است که شامل پسماندهای  عادی، ناشی از کارکردهای خانه داری وپسماندهای 

 آشپزخانه، آبدارخانه، قسمت اداری مالی، ایستگاه های پرستاری، باغبانی و پسماندهای بی خطر شده است.

 رنگ با کیسه های و آبی سطلهای قبیل از عادی پسماند انواع آوری جمع جهت الزم تسهیالت و امکانات

و پس از جمع   شود انجام شهرداری با معتبر قرارداد اساس بر عادی ندهایپسما دفع می باشد. آبی، بندی

آوری در بخشها و برچسب گذاری روی آنها به جایگاه پسماند بیمارستان انتقال داده می شود سپس توسط 

 از یکی با عادی پسماند شدن مخلوط صورت درشهرداری به بیرون از بیمارستان انتقال داده می شود. 
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 سوبعادی مح غیر پسماند و بوده ممنوع آن کردن خارج آن نظایر و رادیواکتیو شیمیایی، عفونی، ایپسمانده

 آزمایشگاه اداری قسمت و اورژانس و دیالیز بخش پرستاری ایستگاه پسماندهای وضعیت درخصوص .شود می

 پرستاری ایستگاههای در عادی پسماند های دادن کیسه قرار صورتیکه در پرستاری، ایستگاههای سایر مانند

 بخشهای پسماند سایر و عادی قسمتها این در شده تولید پسماندهای نشود، تفکیک فرآیند در اختالل باعث

 .شوند می مدیریت ویژه پزشکی مطابق پسماند فوق

 پسماندهای عفونی: -2

 داربه مق قارچ ها ( انگل ها یا ویروسها، )باکتریها،زا پسماندهای عفونی مظنون به داشتن عوامل زنده بیماری 

 و یا کیفیتی که بتواند در میزبانان حساس موجب بیماری شوند.این رده شامل موارد ذیل است :

پسماندهای عفونی در کیسه های پالستیکی مقاوم و به رنگ زرد با برچسب پسماندهای عفونی جمع آوری و 

ای و ظروف جمع آوری پسماندهای درسطل ها و یا کانتینرهای زرد رنگ نگهداری می شوند. ظروف نگهد

عفونی کیسه و سطل زرد در اتاق بیماران، راهروها و سالن های عمومی به جز در بخش های مشخص شده در 

دستورالعمل یکسان سازی قرار نمی گیرند. پسماندهای اتاق عمل، اتاق های ایزوله، بخش اورژانس و آزمایشگاه، 

ه و سطل زرد استفاده می شود و از قرار دادن ظروف برای عفونی محسوب شده و در این بخش ها کیس

پسماندهای عادی خودداری می شود. پسماندهای عفونی در بیمارستان نمازی پس از جمع آوری از بخشها به 

جایگاه پسماند انتقال داده می شود و در آنجا توسط دستگاه اتوکالو بی خطر سازی می شود سپس توسط 

 بیمارستان انتقال داده می شود.شهرداری به بیرون از 

 پسماندهای عفونی شامل موارد زیر می باشد:

 کشت ها و مواد نگهداری شده حاوی عوامل بیماری زا ناشی از کار آزمایشگاه 

 شکافی اجساد مبتال به بیماریهای عفونی )مانند بافتها، پسماندهای ناشی از عملهای جراحی و کالبد 

 با خون با دیگر خون یا دیگر آبگونه های بدن بوده اند (مواد و تجهیزاتی که درتماس 

  پسماندهای بیماران عفونی بستری شده در بخش جداسازی)مانند مواد دفعی ،پانسمانهای زخمهای

 جراحی یا عفونی ،لباسهای آلوده به خون انسان یا دیگر آبگونه های بدن (

 ه باشند)مانند تجهیزات دیالیز از جمله لوله پسماندهایی که در تماس با بیماران عفونی همودیالیز شد

 گذاری و فیلترها ،حوله های یکبارمصرف ،گان پیش بند،دستکش و لباس آزمایشگاه (

 پسماندهای آسیب شناختی  -2

خون و آبگونه  ،جنین انسان و جسد جانوران ،اجزای بدن ،اندامها پسماندهای آسیب شناختی شامل بافتها،

 مقوله اجزای قابل شناسایی بدن انسان و جانوران را پسماندهای تشریحی می نامند .های بدن اند .در این 

 اجسام تیز و برنده -3
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اجسام تیز و برنده اقالمی هستند که می توانند موجب زخم از قبیل بریدگی یا سوراخ شدگی شوند و عبارتند 

چاقو،ست  های انفوزیون،اره ها ،شیشه  از سوزنها ،سوزنهای زیر جلدی ،تیغه چاقوی جراحی و دیگر تیغه ها، 

شکسته ها ،ناخن بیماران و ..که ممکن است عفونی باشند یا نباشند .به هر حال به عنوان پسماندهای بشدت 

 تهدیدکننده سالمتی به شمار می آیند .

 ماندپس برچسب و رنگ قرمز درب با رنگ زرد استاندارد  ایمن و مستحکم ظروف در برنده تیزو پسماندهای

 آوری جمع برای پالستیکی کیسه های از عنوان هیچ به .میشوند آوری جمع زیستی خطر دارای برنده و تیز

 ظروف و بوده مجهز ایمن و مستحکم ظروف به نشود. ترالیها استفاده برنده و تیز پسماندهای نگهداری و

 سالنهای و راهروها بیماران، اتاق در برنده و تیز پسماند آوری جمع ظروف و و برنده تیز پسماندهای نگهداری

 ظروف نصب همچنین .نمیگیرند سازی قرار یکسان دستورالعمل در شده مشخص بخشهای در جز به عمومی

 .است ممنوع اورژانس، مانند نظر تحت و بستری اتاقهای در برنده و تیز پسماندهای برای ایمن و مستحکم

 مکانها این برنده و تیز پسماندهای .میشود آورده بیمار بالین به لیترا همراه لزوم به موارد در مذکور امکانات

 جمع آورده میشود، اتاق به درمانی خدمت دهنده ارائه توسط ترالی با که ایمن و مستحکم ظروف در داخل

 دیالیز، بخشهای جز به عمل اتاق و آزمایشگاه خونگیری اتاق ایزوله، اتاق و ویژه بخشهای در .میشوند آوری

 برای ایمن و مستحکم ظروف میتوان بیمار هر یونیت کودکان، در ویژه مراقبتهای و قلب ویژه راقبتهایم

 .داد قرار استفاده مورد شده فیکس و ثابت صورت به مناسب محل در برنده و تیز پسماندهای

 پسماندهای دارویی-4

 دارو به که اقالمی یا و دارو حاوی که اقالمی الزم غیر یا گذشته تاریخ داروهای شامل دارویی پسماندهای

 و محیط برای محیط در شدن آزاد که در صورت  است دارویی شیشه های و قوطیها مانند شده اند آلوده

 بود. خواهند مضر انسان

 سایتوتوکسیکپسماندهای  -5

 با مواد شیمیایی  سایر و سایتوتوکسیک داروهای حاوی پسماندهای جمله از سایتوتوکسیک پسماندهای

اروهای سایتوتوکسیک می توانند بعضی سلولهای زنده را بکشند یا رشد د .هستند ژنها برای خصوصیات سمی

آنها رامتوقف کنند .این داروها برای شیمی درمانی سرطان ها به کار می روند . داروهای سایتوتوکسیک بیشتر 

رمانی مصرف می شوند.که نقش اوقات در بخشهای تخصصی مانند بخش سرطان شناسی و واحدهای پرتو د

  اصلی آنها درمان سرطان است .

 پسماندهای شیمیایی :
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پسماندهای شیمیایی تشکیل می شوند از مواد جامد و گازهای شیمیایی که به عنوان مثال برای کارهای 

تشخیصی و تجربی ،و کارهای خانه داری و گندزدایی ،به کارمی روند پسماندهای شیمیایی مراقبت های 

ناک مو قعی خطر   در زمینه حفاظت از تندرستی .ی توانند خطرناک یا بی خطر باشندبهداشتی درمانی م

 به شمار می آیند که حداقل یکی از خصوصیات ذیل را داشته باشند :

  سمی 

  مانند اسیدهای با( خاصیت خورندگیpH<2 و بازهای باPh>12) 

  قابلیت احتراق  خود به خود 

 د موادانفجاری ،مواد واکنش دهنده و در مقابل ،و حساس به ضربه (واکنش دهنده )مانن 

 ) ژنوتوکسیک )مانند داروهای سایتوتوکسیک 

 پسماندهای محتوی فلزات سنگین 
 اندازه برای جیوه دارای وسایل سایر شکسته، ترمومترهای باتریها، شامل سنگین فلزات دارای پسماندهای

 ای کارهای دندان سازی هم مقدار زیادی جیوه دارد .بقای خون و ... می باشد. فشار گیری

 ظروف تحت  فشار   

بسیاری ازانواع گازها در مراقبت از سالمتی و یا در تجهیزات آزمایشگاهی به کار می روند .این گازها 

 و بسیاری از آنها وقتی خالی های افشانه ای می باشند، و قوطی بیشتر اوقات در سیلندرهای تحت فشار،

دیگر نتوان از آنها استفاده کرد )در حالی که هنوز مقداری گاز در آنها باقی مانده (،قابل مصرف  یاد شون

 .دوباره هستند ،اما بعضی انواع دیگر بخصوص قوطی های افشانه را باید به نحو مناسب دفع کرد 

 ه هایکیس پسماندهای دارویی، شیمیایی، سایتوتوکسیک، فلزات سنگین و ظروف تحت فشار در

 . شوند می آوری جمع دارویی و شیمیایی پسماند برچسب با سفید رنگ به مقاوم پالستیکی

 دارای سایتهای و شرکت با قرارداد انعقاد -2سازی محفظه -1قبیل: از دفع بهداشتی مجاز روشهای

 دارویی، که در شیمیایی و پسماندهای بهداشتی دفع و نقل و حمل جهت بهداشتی معاونت از مجوز

 حال حاضر در بیمارستان نمازی از روش دوم استفاده می شود.

 تفکیک ، جمع آوری، نگهداری، حمل و دفع اعضاء و اندام قطع شده بدن، جفت و جنین:

  در بیمارستان ها چند روش به شرح زیر برای این امر وجود دارد که بیمارستان ها با در این خصوص

نطقه ای یکی از روشهای زیررا می توانند در امحای جفت توجه امکانات موجود و شرایط محلی و م

 به کار گیرند :

استفاده از زباله سوزهای استاندارد با شرایط خاص که با توجه به قوانین موجود در مورد زباله سوزها  -

 در ایران این امر بایستی در زباله سوزهای مستقر در خارج از شهرها انجام گیرد .
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 دفن پسماند و دفنسپس انتقال آن به مرکز  رای سیستم مبرد در بیمارستان وذخیره در اتاق های دا -

 بهداشتی در آنها در سلولهای جداگانه در محل پسماند 

  آرامستان و دفن  بهداشتیذخیره در اتاق های دارای سیستم مبرد در بیمارستان و سپس انتقال آن به  -

 این روش استفاده می شود. که در حاضر در بیمارستان نمازی از در آرامستان 

حفر چاهک هایی با شرایط بهداشتی در محل بیمارستان به طوری که از آلودگی آبهای زیر زمینی و  -

 پوشاندن با آهک خاک جلوگیری نماید و انتقال جفت به داخل چاهک و

 دستورالعمل یکسان سازی:

در برنده و تیز پسماندهای safety box  شدن سه چهارم پر از پس و گردد آوری جمع safety 

box و جمع آوری 

 .گردند سازی خطر بی سپس و شده حمل پسماند موقت ذخیره برای شده تعیین محل به

داخل دستکاری بدون و باید گردد گذاری درپوش مجدداً نبایستی سرنگ سوزن safety box جمع 
 شود. آوری
در تواماً سرنگ و سوزن safety box گردد.  اجتناب آن جداسازی از و شود آوری جمع 

و در شده جدا ، سرم ست سوزن safety box پسماند  عنوان به سرم باتل و سرم ست مابقی . گیرد قرار

 .شوند مدیریت عفونی پسماند مطابق و شود می گرفته نظر در عفونی

شیمیایی سماندپ عنوان به باشند خطرناک و سایتوتوکسیک داروهای حاوی صورتیکه در سرم های باتل 

 .شوند مدیریت مذکور پسماندهای مطابق بایستی و شوند می و دارویی محسوب

مصرف تاریخ یا و اند نشده استفاده کامل بصورت که نمکی و قندی های سرم حاوی های باتل محتوای 
 در رم،س باتل و تخلیه فاضالب در و نموده رقیق آب زیادی مقادیر با میتوان را است شده آنها منقضی

 .گیرند قرار پسماندهای عفونی

این  عفونی های پسماند .است ممنوع نظر تحت و عادی بستری های اتاق در زرد وسطل کیسه قراردادن

می  آورده اتاق به درمانی خدمت دهنده ارائه توسط ترولی با که زرد کیسه دارای زرد سطل داخل در مکانها

 شوند. می داده ، قرار شود
می محسوب عفونی آزمایشگاه و اورژانس بخش و دیالیز بخش ، ایزوله ،اتاقهای عمل تاقهایا پسماند 
 عادی پسماندهای برای ظروف دادن قرار از و داد قرار زرد سطل و کیسه توان می و دراین بخشها گردد

 یادار قسمت و اورژانس و دیالیز بخش پرستاری ایستگاه پسماندهای وضعیت خودداری گردد درخصوص
 ایستگاههای در عادی پسماند های کیسه دادن قرار صورتیکه در پرستاری، ایستگاههای مانند سایر آزمایشگاه
 پسماند سایر و عادی قسمتها این در شده تولید پسمانهای نشود، تفکیک فرآیند در باعث اختالل پرستاری

 .شوند می مدیریت ویژه پزشکی پسماند فوق مطابق های بخش

نصب safety box و تیز های پسماند .است ممنوع )اورژانس مانند( نظر تحت و بستری های اتاق در 

 می آورده اتاق به درمانی خدمت دهنده ارائه توسط ترولی با که باکس سیفتی درداخل مکانها برنده این
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 به ( عمل تاقا و آزمایشگاه گیری خون ،اتاق ایزوله اتاق و ویژه های بخش در شوند ولی می ،قرار داده شود

 مناسب محل در را safety box توان می بیمار هر یونیت ( در  PICU و CCU ، دیالیز بخشهای جز
 داد.  قرار مورد استفاده شده فیکس و ثابت بصورت

است ممنوع پزشکی پسماندهای کلیه بازیافت حاضر حال در. 

 

 

 بهداشت محیط آشپزخانه و بهداشت مواد غذایی

 :  تعریف غذا

 مواد انرژی و به عنوان منبعی از زنده مصرف و موجودات وسیله به که آشامیدنی خوردنی، مواد به کلی -   

 .غذا گفته می شود مغذی به مصرف سوخت وساز بدن میرسد

همین ماده غذایی درصورتی که ناسالم و غیربهداشتی باشد نه تنها برای تامین نیازهای بدن مفید نیست  -

ذیه سوءتغ آلرژی، ای، بیماریهای روده مل بـــروز بیماری های گوناگونی ازجمله مسمومیت ها،عا بلکه میتواند

 .غیره شود و

 :بهداشت موادغذایی

شامل کلیه اقداماتی است که انجام آنها موجب می گردد یک ماده غذایی ازابتدای تولید تا زمان مصرف آن 

 .گرددتوسط مصرف کننده سالم باشد وموجب بیماری انسان ن

 عوامل فیزیکی )ساختمان و ابزار کار( عوامل موثر در بهداشت مواد غذایی:

 عوامل کاربردی )عملی( .1
رعایت اصول بهداشتی هنگام تماس و کار کردن با مواد غذایی، اجتناب از دماهای مناسب برای رشد 

رجه حرارت های میکروبی، اطمینان از دمای مناسب برای از بین بردن میکروارگانیسم ها، رعایت د

صحیح در مراحل مختلف جابجایی، تماس و کار کردن با مواد غذایی از اهمیت خاصی برخوردار می 

 باشند.

 به عنوان مثال: 

      درجه سانتی گراد نگهداری شوند. 10مواد غذایی فساد پذیر باید در یخچال و در دمای زیر 

    درجه سانتی گراد برسد. 70مای حداقل در پختن مواد غذایی باید تمام قسمت های آن به د 

     در مواردی که یک غذا دارای محتویات پخته و خام می باشد، الزم است مواد غذایی پخته قبل از

 اضافه شدن به سایر محتویات سرد شوند. 

     برای جلوگیری از بروز آلودگی متقاطع، مواد غذایی پخته باید از مواد غذایی خام کامال جدا نگه

 ته شوند.داش

 :شایع ترین اشکاالتی که در بروز مسمویت غذایی دخیل هستند
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 استفاده از غذاهای خام و آلوده 

 تهیه غذا بیش از نصف روز زودتر از زمان نیاز 

 کم پخته شدن غذا 

  آلودگی متقاطع از طریق مخلوط شدن غذای پخته شده با غذای خام در طی آماده سازی یا ذخیره

 کردن

 ماده می کنند.آط کسانی که غذا را آلودگی غذا توس 

 نگهداری و ذخیره غذا در درجه حرارت اتاق یا سرمای ناکافی 

 دوباره گرم کردن ناکافی غذا 

 اصول اساسی در زمینه مراقبت غذا جهت جلوگیری از مسمویت مواد غذایی:

  محدود ساختن آلودگی از منبع، از طریق دست ها، غذا های خام و محیط 

  بهداشتی  مواد غذاییتهیه و خرید 

 انجماد مواد غذایی: سرد کردن کافی غذای خام و غذاهای آماده شده 

 پخت غذا: استفاده از متدهای مناسب پخت غذا برای جلوگیری از رشد میکروب ها در غذا 

  بهداشت فردی:کارکنان آشپزخانه باید قبل از آماده سازی غذا دستهای خود را با دقت شسته و حداقل

ر روز لباس خود را تعویض نمایند و موهای خود را بپوشانند. در زمان ابتال به عفونتهای پوست یکبار د

یا دستگاه تنفس از دستکاری و جابجا کردن و تهیه غذا پرهیز نمایند و همه عفونت ها را گزارش 

 نمایند.

 مناسب. گندزدایینظافت محیط کار: تمیز نگهداشتن محیط کار با استفاده از مواد شوینده و 

 غذایی مواد آلودگی و فساد عوامل

 اند: دسته دو غذایی مواد فساد عوامل

 و نور، اکسیژن رطوبت، گرما، ها، انگل حشرات، ها، ارگانیسم میکرو کپک ها، ها، قارچ بیرونی: شامل عوامل

 .شیمیایی مواد

 ها احیاء، آنزیم و سیوناکسیدا قدرت بازدارنده، عوامل مغذی، مواد رطوبت، مقدار درونی: شامل عوامل

 ضدعفونی ظروف غذایی بیمار عفونی: قدامات مربوط به ا

  پرکلرین ppm 100-50 شستشو و ضد عفونی جداگانه ظروف بیماران در محلول .1

 %20و یا شیر آهک  %5سوزاندن پس مانده غذای بیماران در زباله سوز و یا گند زدایی آنها با کرئولین  .2

 .و دفن آنها
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 ت و جوندگانکنترل حشرا
را  میکروب ها، ویروس ها وغیره انگل ها، عوامل بیماری زا مانند انواع حشرات وجوندگان می توانند: اهمیت

 .باعث بیماری شوند بدن انسان و ازراه های مختلف وارد

 : دارد وجود حشرات وجوندگان روش های زیر برای مبارزه با -

 (تورینصب  بهسازی محیط،)روش های فیزیکی 

 (حشره کش ها استفاده ازسموم و)های شیمیایی روش 

 ها برخی باکتری استفاده از دشمنان طبیعی حشرات وجوندگان ویا استفاده از)روش های بیولوژیکی 

 (ویروس ها و

 (نازاکردن جوندگان عقیم و مانند)روش های ژنتیکی 

پیمانکاری و با نظارت واحد  در بیمارستان نمازی مبارزه با حشرات و جوندگان و جانوران موذی توسط شرکت

بهداشت محیط انجام می گردد. در راند های دوره ای نیاز بخش ها به سم پاشی سنجیده می شود و برنامه 

 مدون سم پاشی نیز برای مبارزه وجود دارد. به طور کلی در دو هنگام سم پاشی انجام می شود:

 د که نیاز به سم پاشی وجود دارد.پس از انجام بهسازی، کارشناس بهداشت محیط تشخیص می ده -

اعالم نیاز از طرف بخش ها : ابتدا کارشناس بهداشت محیط از بخش مورد نظر بازدید میکند و در صورتی   -

 که پس از انجام بهسازی نیاز به سم پاشی باشد، دستور سم پاشی را صادر می کند.

 شوینده ها و ضد عفونی کننده ها

قدرت تکثیر و انتقال آنها از فرد بیمار به شخص سالم و  ،در محیط زندگی روب های بیماری زاوجود میک

نشمندان را بر آن داشت تا در صدد کشف راههای  دا ،توانایی آلوده نمودن غذا و سایر نیازمندی های روزمره

جه ه در نتیاگیر دار می باشد . کیند.گندزدایی یکی از موثرترین روش های مبارزه  بابیماری ها وآمبارزه  بر 

 ن می توان از پخش وشیوع بیماری های واگیردار جلوگیری کرد.آ

پخش عفونت ها و راههای جلوگیری از آنها در جهت سالم سازی  شنایی با عوامل ایجاد وآزدایی هدف از گند

 محیط و پیشگیری از بیماری های ناشی از عفونت است.

 :ییو گندزدا  گندزدا

ست و ا بی جان انیسم های بیماری زا بر روی اشیاءال رویشی بالقوه خطرناک ارگاز بین بردن اشک :گندزدایی

 نمی تواند با اطمینان کافی کلیه میکروب ها را نابود سازد .

 یا غیر ضروری باشد . گندزدایی هنگامی به کار می رود که عمل استریلیزاسیون غیر ممکن و

ا فساد محصوالت است که اغلب با کاربرد مواد شیمیایی  ی هدف از گندزدایی به حداقل رساندن خطر عفونت و

 انجام می پذیرد.

بیمارستان را می توان به مناطق زیر تقسیم بندی  ،ونی مناسب بر اساس احتمال آلودگیجهت نظافت و ضدعف

 کرد:

 . مناطق دفتری و اداری که تماس  با بیمار وجود ندارد نظافت خانگی معمول کافی است 
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 تمیز شود .جارو زدن خشکبایستی  با تی مرطوب  آغشته به پاک کننده  که مانیبخش ها ی  در   

توصیه نمی شود در صورتی که خون ویا مایعات بدن وجود داشته بایستی  طبق دستورالعمل 

 انجام گیرد. گندزداییموجود

 یاز به مناطق پرخطر مثل اتاق های ایزوله و مناطق دیگر که با مریض های عفونی تماس دارند ن 

 )باید برای هر اتاق وسایل جداگانه بکار برده شود( محلول پاک کننده /گندزدا دارند      

 .همه سطوح افقی بایستی روزانه نظافت شود 

تست های باکتریو لوژیک محیط توصیه  نمی شود مگر اینکه در شرایط خاص نظیر مطالعات همه گیر نکته:

 حیط است.شناسی گمان کنیم منشا همه گیری از م

 بندی وسایل و تجهیزات پزشکی بر اساس میزان خطر عفونت : دسته
 ( : Critical Devices.لوازم خطیر ، حساس یا بحرانی ) 1

لوازمی هستند که وارد بافت های استریل یا سیستم عروقی میشوند . مانند سوزنها ، کاتترهای عروقی ، لوازم 

 شوند .استریل    ”  وازم باید حتماجراحی ، کاتترهای ادراری و . . . این ل

 ( :Semi critical Devices. لوازم نیمه خطیر یا  نیمه بحرانی )2  

علت این است که غشاهای  .هستندمخاطی  در تماس با پوست ناسالم ، غشاهای موکوسی یا لوازمی هستند که

ایی که بوسیله اسپور باکتریها مخاطی سالم مانند غشاهای ریه ها و دستگاه گوارش بطور معمول به عفونته

اسند ،مایکوباکتریها و ویروسها حساایجاد می شوند مقاوم هستند  اما به دیگر ارگانیسم ها مانند بعضی باکتریه

 . بنابراین استریل نمودن  این وسایل نیاز نمی باشد.

 ها، ترانسدیوسرهایمانند :آندوسکوپ ها ، الپاروسکوپ ، آرتروسکوپ ، فورسپس های بیوسپسی ، تونومتر 

داخل حفره ای ، وسایل جراحی کرایو، حلقه های تنظیم کننده دیافراگم ،لوله تراشه و . . این لوازم را باید 

 شود .(  گندزدایی H.L.Dسطح باال  )حتی المقدور سترون و اگر میسر نبود در حد  

 ( :Non critical Devices. لوازم بی خطریا غیر بحرانی )3   

در تماس با پوست سالم هستند  و پوست سالم به عنوان  سد موثری در برابر اغلب هستند که  لوازمی

و . . . این لوازم  ECG.مانند : گوشی معاینه ، کاف فشار سنج ، الکترودهای ها عمل می کندمیکروارگانیسم ها

 گردد .( گندزدایی L.L.Dحد سطح پایین  )باآب و صابون یا مواد گندزدا در 

 گندزدایی سطوح

 (: اساس نوع عملکردبر ) کننددسته تقسیم می 3مواد گندزدا را از نظر سطح گندزدایی به 

باعث کشته شدن تمام ارگانیسمها به جز تعداد H.L.D(High Level Disinfectant ) سطح باال  .1

 زیادی از اسپورها میشوند .

کشته شدن تمام ارگانیسمها ی باعث  I.L.D) ) Intermediate Level Disinfectantبینابینی  .2

 از جمله مایکوباکتریوم توبرکلوزیس میشوند. وژتاتیو
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باعث حذف خیلی از باکتریهای وژتاتیو، قارچ  Low Level Disinfectant (L.L.D)سطح پایین  .3

 ها و ویروسها میشوند.

  ضدعفونی کننده ها ی سطح باال
 الف(پراکسید هیدروژن

 ب(پراستیک اسید

 )که در حال حاضر در بیمارستان نمازی محلول های سطح باال بر پایه گلوتارآلدئید می باشد( دلدئیارآج(گلوت

 د(فرمالدئید

 ضد عفونی کننده های سطح متوسط

آن ) در حال حاضر در بیمارستان نمازی از محلول های با تر کیبات کلر دار مانند سفید  الف (کلر و ترکیبات

 استفاده می شود.( کننده خانگی در غلظت های مختلف

 ب(ید وترکیبات ید

 ج(الکل ها

 های توصیه شده برای گندزدایی با کلر غلظت

 زمان اثر رقت مورد نیاز موارد مصرف نام
مدت 

 نگهداری

هیپوکلریت سدیم 

 )وایتکس خانگی(5٪

سی سی  980سی سی در  20) گندزدایی سطوح و وسایل

 آب(

 دقیقه(20) 

 

 

 ساعت 24

ح عفونی و جهت گندزدایی سطو

 اتاقهای ایزوله

سی سی  960سی سی در  40)

 آب(

 دقیقه( 20) 

گندزدایی سطوح آغشته به خون و 

 ترشحات

سی سی خون و  30کمتر از 

 980سی سی در  20ترشحات ) 

 آب(

 

 دقیقه(20) 

سی سی خون و  30بیشتر از 

 800سی سی در  200ترشحات )

 سی سی آب(

 )خانگی ویس( 5

 (:low levelننده های سطح پایین )ضدعفونی ک
 الف(فنل وترکیبات فنل

 ب(ترکیبات امونیوم کواترنر)گروه سورفاکتانت ها(

 بهداشت محیط بخشها

 :بیمارستان محیط نظافت
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نظافت روزانه بیمارستان ریشه  هدف از و دارند درجرم های قابل مشاهده وجود میکروارگانیسم ها درصد90

 مواد و توجه داشت درصورت عدم جرم زدایی مکانیکی دترجنت ها باید .می باشد کنی یا کاهش این جرم ها

 .مناسب اعمال نماید بطور را میکروبی خود فعالیت ضد ضدعفونی کننده  نمیتوانند

براین اساس بیمارستان هابه  .نوع ضدعفونی اختصاصی شود متناسب با جهت احتمال آلودگی و باید روش ها

 چهارمنطقه

 :شوندتقسیم می 

نظافت عادی ( وکتابخانه پاویون ها مثل پذیرش، ندارند بیمار که تماس با بیمارستان ها مناطقی از :Aمنطقه 

 .توصیه می شود(

الزم است روش هایی  حساسیت باالیی ندارند،یا مکان های نگهداری بیمارانی که عفونی نبوده B: منطقه  

معمولی  جاروهای برقی یا استفاده از  .نکند ایجاد غبار و ردکه گ به کارگرفته شود جهت نظافت این مکان ها

س سپ شده و گندزداییبدن  مایعات دیگر خون و هرگونه آلودگی با باید ابتدا .شود این مناطق توصیه نمی در

 .نظافت انجام گیرد

های سپس محلول  دترجنت های مناسب و نظافت با یماران عفونی شده،ب بخش های ایزوله یا C:منطقه 

وسایل جداگانه نظافت  با اتاق باید عفونت هر انتشار انتقال و جهت جلوگیری از. ضدعفونی کننده الزم است

 .شود

 سایرمکانهای محافظت شده از حفاظت به صورت ایزوالسیون یا باال حساسیت بسیار بیماران با :Dمنطقه 

بخش  بخش نگهداری نوزادان نارس و ه،بخش مراقبتهای ویژ اتاق های زایمان، اتاقهای عمل، منطقه قبیل

ل وسای از ضدعفونی کننده دارد،الزم است دراین مکان ها استفاده ازمحلول های دترجنت و به دیالیزکه نیاز

 .نظافت مجزا استفاده شود

 نکاتی درخصوص شرایط بهداشتی بخش ها

 قیق شدهر د کننده خانگی )وایتکس(سفی با درصورت نیاز بایستی روزانه نظافت و راهروها، و کف کلیه اتاق ها

 .گندزدایی گردد با آب 

که پیوسته  بنحوی گردد، تعویض مرتب بطور باید.… روتختی و ملحفه و قبیل پتو، از کلیه وسایل تخت بیمار

 .آلودگی باشد عاری از و تمیز سالم،

 ویض ملحفه باید از ماسک و دستکش استفاده شود.هنگام تع

 از باید و غیره تخت تلفن، بیمار، میز ختلف بخش ازجمله استیشن ، یخچال،جهت نظافت قسمت های م

 .دستمالهای جداگانه استفاده شود

روزانه نظافت  این توری ها قسمت های مختلف بایستی مجهزبه توری بوده و در کلیه کف شورهای موجود

 .شوند

ت بصور شسته، و از قرار دادن تی ها مالاستفاده کا بار هر از بخش بایستی بعد هر استفاده در تی های مورد

 .خودداری شود مرطوب روی زمین اکیدا

 .خشک شود خالی شدن بایستی شسته و بار هر از ظروف صابون مایع بعد
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 .دستمال مخصوص نظافت شود استفاده با بار هر از بایستی بعد مخصوص غذای بیمار میز

 .ضدعفونی شود مارکامالترخیص بی از بعد مرتب و بایستی به طور تخت بیمار

تقله من محیط)به دلیل احتمال آلودگی باعوامل بیماریزا مایعات آلوده به خون در درصورت پاشیده شدن خون و

 ( باید:HIVراه خون مانند از

 بدن ترشحات و خون ییگندزدا و ییزدا لکه دستورالعمل

 :باشد سی سی 30 از کمتر زمانیکه بدن ترشحات و خون گندزدایی و زدایی لکه :الف

 فردی حفاظت وسایل از استفاده 1-

 سپس )اطراف به آلودگی نشدن پخش جهت( انداخته شده ریخته ترشحات و خون بروی را ای پارچه ابتدا 2-

 جهت

 روی را آب سی سی 980 در محلول سی سی  20)وایتکس( شده رقیق سدیم هیپوکلریت محلول گندزدایی،

 سطل در و شده آورده جمع دورانی صورت به سپس .بماند باقی صورت همان به دقیقه 20 تا ریخته دستمال

 .شود دفع پسماند عفونی

 :باشد سی سی 30 از بیشتر زمانیکه بدن ترشحات و خون گندزدایی و زدایی لکه :ب

 فردی حفاظت وسایل از استفاده 1-

 سپس )اطراف به آلودگی نشدن پخش جهت( انداخته شده ریخته ترشحات و خون بروی را ای پارچه ابتدا 2-

آب  سی سی 800 در محلول سی سی200وایتکس( ( شده رقیق سدیم هیپوکلریت محلول جهت گندزدایی،

 آورده جمع دورانی صورت به سپس .بماند باقی صورت همان به دقیقه 20 حداقل تا ریخته روی دستمال را

 .شود دفع عفونی پسماند در سطل و شده

 سی 980 در )وایتکس( سدیم هیپوکلریت سی سی 20 با را نظر مورد محل مجددا ربیشت اطمینان جهت 3-

 .نمایید گندزدایی دوباره تمیز دستمال با و سی آب

 پنس اجسام با ، سطوح روی شده ریخته خطرناک مایعات در برنده و تیز نوک اجسام وجود صورت در :نکته

Saf درون و برداشته را برنده و تیز نوک et y Box شود انجام مراحل باال مانند مراحل سایر سپس ، داختهان 

. 

 :استفاده دربخش ها جداسازی وتفکیک تی مورد
توان هنگام نظافت می رعایت تفکیک تی ها دقت و سرایت آلودگی های محیطی با انتقال و به دلیل اجتناب از

 این زمینه برداشت. گام موثری در

 نگاتاق بیماران و راهرو : دسته تی زرد ر

 اتاق ایزوله و مکانهای آلوده به خون و ترشحات : دسته تی قرمز رنگ

 اتاق پرستاری ،رختکن، استیشن و آبدارخانه: دسته تی سفید رنگ

د تی نخی بای همیشه آویزان باشند. محل مناسب نگهداری شود. تی ها باید در نخ تی باید بصورت خشک و

 روز یکبار تعویض شود. 15هر 

 تاقها: دستکش به رنگ زردجهت گردگیری ا
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 جهت شستشوی سرویسهای بهداشتی: دستکش قرمز

 جهت زباله گیری: دستکش مشکی

جهت مناطق تمیز مانند ایستگاه پرستاری و اتاق های استراحت و اتاق دارو از دستکش زرد مختص همان 

رار می گیرد )در واقع باید روی تمام دستکش نام مکانی که مورد استفاده ق قسمت استفاده شود.

 نوشته شود.

گذاشتن پالستیک سیاه داخل یخچال خودداری  از دقت شوند باید و شوند بصورت هفتگی تمیز یخچالها باید

 .باشد مجزا قسمت ها وسایل نظافت سایر از استفاده جهت نظافت یخچال باید پارچه مورد .شود

ی در یک لیترآب به مدت ده دقیقه سی س 20درپایان هر کار کلیه دستکشها باید با محلول وایتکس  -1

 و سپس خشک شوند.گندزدایی 

در صورت وجود اتاق ایزوله کلیه وسایل نظافت باید مختص همان بیمار بوده و در پایان ترخیص  -2

انداخته شوند. و جهت شستشو و ضد عفونی اتاق این بیماران کارکنان خدمات بایستی  دوروسایل به 

ضدعفونی اتاق و  جود در بخش  اقدام به شستشو وورالعمل موهنگی مسئول شیفت و دستبا هما

 سایل موجود در اتاق نماید.و

 ایرس دادن این وسایل در قرار از داده شده و لباس مخصوص قرار کلیه وسایل شخصی بایستی درکمد -3

 .قسمت های بخش خودداری گردد

 ئول شیفت می باشد.مسئولیت نظارت برحسن انجام مواردفوق برعهده سرپرستار یامس :توجه

 نکات بهداشتی درموردجمع آوری وتفکیک البسه دربخش ها

 البسه در داخل برنده و تیز نوک وسایل نماندن برجای از باید کارکنان ها ملحفه و البسه آوری جمع هنگام در

 .یابند اطمینان ها ملحفه و

به کاری نوبت هر پایان در حداقل بینها و ترالیها در ) چرک ( کثیف و عفونی آلوده ملحفه و البسه 

 کمترین که پذیرد صورت ساعاتی در المقدور حتی ها ملحفه و البسه انتقال . شود منتقل رختشویخانه

 .دارد وجود بخش در تردد میزان

است آلوده و کثیف های ملحفه و البسه کنترل و دریافت محل کثیف، اتاق. 

باشد داشته وجود رختشویخانه و هابخش در تمیز و کثیف البسه ثبت مستندات . 

شود انجام عفونی البسه گذاری برچسب . 

و دادن تکان کمترین با رختها میکروارگانیسمها، پراکندگی و آئروسلها تولید از ممانعت منظور به 

 . شوند جابجا و آوری جمع شتابزدگی بدون و خوردگی بهم

است ممنوع ) بخشها مانند ( اند شده لودهآ که محلی در رختها آبکشی یا و بندی دسته . 

زده گره و گرفته قرار نشت قابل غیر رنگ زرد پالستیکی کیسه داخل بخش در عفونی آلوده رختهای 

 .شود

است ممنوع گذاری برچسب و پالستیکی کیسه در قراردادن بدون بخش از آلوده رخت خروج. 

شود پر بایستی پالستیکی های کیسه ظرفیت چهارم سه حداکثر. 
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است ممنوع رخت حاوی پالستیکی های کیسه فشردن. 

شامل برچسب و رنگی کدبندی دارای واضح طور به بخش از خروج از قبل ) عفونی ( آلوده رختهای 

 . باشند زیستی خطر عبارت یا عالمت و شیفت تاریخ، بخش، نام

کثیف اتاق در باید نیستند استفاده مورد که زمانی در شده استفاده ملحفه و البسه انتقال بینهای 

 . شوند نگهداری

است ممنوع اکیدا رختشویخانه به کارکنان / بیماران شخصی لباس ارسال. 

مصرف یکبار ملحفه و البسه از تیفوئید و ایدز و زخم سیاه یا آنتراکس به مبتال بیماران برای ست بهترا 

 .گردد مدیریت عفونی پسماندهای همانند آلوده حفهمل و البسه مصرف از پس و شود استفاده

 منابع :
های مناسب دفن بهداشتی و تهیه کمپوست )کود تدوین شیوه  م(بازیافت و دفع مواد زائد جامد شهری )جلد سو -

 های کشورانتشارات: سازمان شهرداری، تألیف: محمدعلی عبدلی ،(آلی

مترجم: دکتر حمید   Lester Russell Brown :مؤلف(B4.0 جات محیط زیست )پلنن -

 1393چاپ دوم: ناشر:جهاد دانشگاهی مشهد طراواتی

،  مؤلف: محمدعلی عبدلی، )ی مجدد و باز چرخش نام کتاب: بازیافت مواد زاید جامد شهری )کاهش، استفاده -

 1384 ی انتشارات و چاپ، نتشارات: دانشگاه تهران، مؤسسه

ز مراکز تهیه، توزیع، نگهداری،  حمل و نقل و فروش مواد خوردنی و دستورالعمل اجرایی بازرسی بهداشتی ا -

 18039209آشامیدنی، کد دستور عمل : 

آشنایی با بندپایان آفت بهداشتی و روشهای مبارزه با آنها ترجمه و تالیف دکتر مصطفی غفاری ، محمود ضرابی  -

  1388،شهال شمس ،چاپ اول 

هران دانشگاه ت –نویسنده : پریوش حلم سرشت ، اسماعیل دل پیشه  –ن حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلی- -

 1 – 3،ویرایش 

 – -ست  -دکتر کرامت ااهلل ایماندل  –کتاب ضدعفونی کننده ها و گندزدا ها و کاربرد آنها در بهداشت محیط زی  -

 تالیف مهندس احمد اصل هاشمی 

 تبریز  کتاب گندزداها و پاک کننده ها دانشگاه علوم پزشکی - -

 دانشگاه اصفهان –مهندس اردشیر کالنتری  –کتاب گندزداها و ضدعفونی کننده ها  -

پیشگیری وکنترل عفونتهای بیمارستانی، دکترحسین ا صل سلیمانی، دکتر شیرین افهمـی ، تهران ، موسسه  -

 .1379فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده،چاپ اول ،بهار

مترجمین سینا  -2002اهنمـای عملـی سـازمان بهداشـت جهـانی ر –پیشگیری از عفونتهـاب بیمارسـتانی  -

 )مباشری زاده .....) و دیگران

اهنمای کشوری نظام مراقبت عفونتهای بیمارستانی ، حسین معصومی اصل،. ،تهران،وزارت بهداشت درمان وآموزش ر -

 . 1385پزشکی،مرکزمدیریت بیماریها،
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 مرکز آموزشی درمانی نمازی

 نی و بهداشت حرفه ایواحد ایم

 کتابچه ایمنی و سالمت شغلی 

 بهداشت حرفه ای

 
 تهیه و تنظیم: مهندس ساناز فرهادپور

 مسئول بهداشت حرفه ای و طب کار 

 99بهار 
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 ای حرفه بهداشت واحد

 و تامین هدف با ای حرفه بهداشت کارشناس مسئولیت با و بیمارستان مستقل واحدهای از یکی عنوان به 

 .پردازد می محوله وظایف انجام به همراهان و بیماران کارکنان، سالمت قاء سطحارت

 تعریف بهداشت حرفه ای

پیشگیری، شناسایی، اندازه گیری و ارزیابی عوامل زیان آور محیط  وهنر علم از عبارتست ای حرفه بهداشت

 کار و ارتقا سطح سالمت کارکنان.

 

 واکنش در شرایط اضطراریمبحث اول:

 .است ضرورى )اکسیژن و حرارت سوخت،( حریق مثلث وجود آتش، ایجاد براى : سوزی آتش و قحری

 متخصصین گذشته در.بین می رود از به خودى خود آتش سوزى شود، ضلع برداشته سه این از یکى چنانچه

 .میدانستند ضروری و الزم آتش تولید برای را عامل سه وجود

 آتش گسترش و تولید برای را چهارم عامل یک وجود آتش مهندسی رد امروزه بدانید که است جالب اما

 شود می یاد آتش مربع از بلکه نمیشود استفاده آتش هرم یا مثلث ازاصطالح دیگر بنابراین .دانند می ضروری

 :از عبارتند آتش مربع اضالع بنابراین .

 

 ای زنجیره های واکنش و حرارت سوخت، ، اکسیژن    
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 خاموش کننده های دستی در بیمارستان:انواع     

 کیلوگرمی 6و  4در وزن های  co2خاموش کننده  (1

 .شود می استفاده برق( ( های حریق کردن خاموش برای ها کپسول از نوع این

 

 

 کیلوگرمی 12و  6و  4خاموش کننده پودر و گاز در وزن های  (2

 وبرخی گازوئیل نفت، ، کاغذ و پارچه چوب، شامل ( ها حریق انواع کردن خاموش برای کپسولها از نوع این

 دارد کاربرد )الکتریسیته و پتاسیم ، سدیم منیزیم، مانند فلزاتی گازشهری، و مایع گاز ، ها حالل و رنگها

 مایع گاز (گازها و )ها حالل و رنگها برخی و گازوئیل نفت، ( مایعات های حریق کردن خاموش جهت ولی

 .باشند می تر مناسب ) شهری گاز و
 

 
 (FIRE BOX) : جعبه های آتش نشانی

)چوب، کاغذ، پارچه( است. برای  Aنوع  های آتش در حریق اطفا سیله و ترین واقتصادی بهترین از یکی آب

 ها باکس فایر داخل معموال که شود می استفاده آتشنشانی قرهای قر و ها شلنگ و ها لوله از ، آب از استفاده

 را نشانی آتش قرقره سپس کنندو می باز را ها جعبه در افراد ابتدا سوزی آتش نگامه در .شود می نگهداری

 سمت به را نازل . بگیرید آتش طرف به و گرفته بدست را نازل سر.کشند می بیرون به درجه 90 جهت در

 دهید ادامه عملیات به آتش کامل شدن خاموش تا و گرفته نشانه آتش کانون
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 .بزند آسیب شما به است ممکن زیرا نکنید استفاده نشانی آتش جعبه از انفرادی رتصو به هیچگاه :توجه  

 انواع حریق بر اساس ماده اطفاییه:

 
 

 

 روش استفاده از خاموش کننده ها:

 .رابکشید ضامن ، کپسول مناسب نوع انتخاب از بعد (1

حریق )پایین ترین قسمت  ریشه آتش را هدف قرار دهید.: نازل یا لوله خاموش کننده را بر روی پایه (2

 حریق( نشانه بگیرید

دستگیره کپسول را فشار دهید: اهرم باال دستگیره ای است برای خارج کردن مواد خاموش کننده از  (3

 .کپسول. برای متوقف کردن تخلیه مواد از خاموش کننده، اهرم را رها کنید
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حرکت دهید. هدف کپسول را بر نازل یا لوله را به آرامی از سویی به سوی دیگر  :حرکت جارویی (4

روی پایه حریق حفظ کنید و مانند حرکت جارویی نازل را به عقب و جل. حرکت داده تا زمانی که 

 .به نظر برید شعله های آتش خاموش شده است

 

 زلزله:

 :اقدامات الزم

اعتماد به نفس و آرامش خود را حفظ کنید. 

داز پنجره ها و کمدهای شیشه ای فاصله بگیری. 

از آسانسور جهت خروج از بخش استفاده ننمایید. 

از هجوم به سمت پله های خروج اضطراری خودداری نمایید. 

 درصورتیکه درراه پله ها می باشید، به سمت باال و پایین نرفته و در پاگرد پله ها پناه

 .بگیرید)نشسته و سرو گردن خود را با دست بپوشانید

اقهای بخش می باشید در چهارچوب درها پناه بگیرید. چهارچوب درب را اگر در راهروی بخش یا ات

 .با دستانتان محکم بگیرید

 اگر در ایستگاه پرستاری می باشید در زیر میز خود پناه گرفته و یا در کنار دیوار، دور از

خم  دکوراسیون و تجهیزات سیال نشسته و تکیه به دیو.ار داده و سر خود را بر روی زانوهایتان

 .نموده و ضمن آنکه با دستهایتان پشت سر خود را گرفته اید با زانوانتان سر خود را محافظت نمایید

 همزمان با مراقبت از خود زمان وقوع زلزله، مسئولیت خویش در حمایت از بیماران را فراموش

 .ننمایید

ر و تخت، با متکا س اگر بر بالین بیمار می باشد سعی نمایید ضمن قفل چرخ تخت و بستن حفاظ

 .صورت بیمار را از آسیب احتمالی محافظت نمایید
 

 

 درصورت انجام اقدامات تهاجمی جهت بیمار) رگ گیری، سونداژ و..(. بالفاصله اقدام را متوقف

 .نموده و تجهیزات آسیب رسان را از آسیب احتمالی محافظت نمایید

حد امکان از مواد شیمیایی دور شوید اگر از آزمایشگاهها و مکانهای مشابه هستید تا. 

بیماران خردسال و کهنسال از نظر توجه و حماتیت در الویت قرار گیرند. 

چنانچه در یک وسیله  .از آسانسور، استفاده نکنید و از اشیای بلند، سنگین و ناپایدار فاصله بگیرید

:نقلیه هستید

خودور را متوقف کنید و درون خودرو باقی بمانید. 

به جلو خم شده و دستتان را حایل به سرتان قرار دهید. 

 در صورت امکان، خودرو را به مکانی باز منتقل کنید. از حرکت بر روی پل ها و زیر گذرها اجتناب

 .کنید
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 :توصیه های الزم در زمان وقوع زلزله در ایستگاه پرستاری

 صورت وقوع زلزلهفاصله گرفتن از دکوراسیون ها و کمدهای چیدمان اقالم در 

 در زمان وقوع زلزله ترالی های دارو، پرونده بیماران، صندلی های چرخ دار، رایانه و سیستم های

الکترونیکی، ساعت، تابلوهای راهنما، آموزشی، سیستم های روشنایی سقفی نظیر مهتابی و المپ های 

ورت عدم مهار الزم در زمان آویز شده، بلند گو و دریچه های تهویه و شیشه های پنجره ها، در ص

 .وقوع زلزله می تواند باعث آسیب شما و همکارانتان گردد

یا منطقه امن در MUSTER POINTیا MUSTER STATIONآشنایی با 

منطقه ای امن از نظر دوری از ساختمان های بلند و درختان و منطقه نگهداری کپسول ) :بیمارستان

وادث و آسیب احتمالی به بیمارستان کلیه کارکنان حاضردر های گازهای طبی ( که در صورت بروز ح

زمان حادثه باید به سرعت خود را به این مکان رسانده تا دستور فرماندهی جهت اقدامات اولیه صادر 

منطقه در این مرکز طبق تصویب کمیته مدیریت بالیا  شود(توسط تمامی کارکنان بیمارستان که این

 .اهلل به طرف بیمارستان خلیلی می باشدو حوادث در ورودی سه فلکه 
 

 مبحث دوم: حوادث شغلی  

 

 

 

حادثه ، رویداد پیش بینی نشده و ناخوشایندی است که فعالیت های کاری را دچار وقفه  :تعریف حادثه   

 و ممکن است با جراحت یا خسارت مالی نیز همراه باشد. کرده 

حوادثی که منجر به آسیب به افراد یا صدمه به تجهیزات : )گذردحوادثی که بخیر می) شبه حادثهتعریف 

 نشده اما، پتانسیل آنرا دارند. نظیر شکستن قالب جراثقال یا پارگی طناب و...
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دهنده این حقیقت است که به طور  مطالعات و بررسیهای انجام شده نشان  :علل حوادث ناشی از کار

د و معلول علل فنی و انسانی میباشد. این علل بستگی به نوع کار، کلی حادثه ناشی از کار، علت واحدی ندار

شرایط انجام کار و ابزار مورد استفاده دارد و میتوان آنها را به دو دسته علل مستقیم و غیرمستقیم تقسیم 

 .کرد

 

 

 

 علل مستقیم 

ه شامل ، جا به جا منظور از علل مستقیم عللی است که در به وجود آمدن حادثه سهم اصلی را داراست . ک

کردن کاال ، کار با ماشین آالت ، سقوط اشیاء ، استفاده غیر صحیح از ابزار کار،افتادن به علت  لیز خوردن ، 

برخورد با مانع ، سوختگی ، و همچنین تصادف با وسیله نقلیه در محیط کارگاه و یا  هنگام رفت و برگشت به 

 .محل کار
 

 علل غیر مستقیم

یما سبب بوجود آمدن حادثه نیستند ، بلکه در صورت وجود علل مستقیم ،شانس بوجود آمدن این علل مستق 

حادثه را بیشتر می کند . این گروه شامل تمام عواملی است که باعث خستگی ، ناراحتی و نارضایتی کارگر 

ه خوب، نامناسب می شوند . مهم ترین این عوامل عبارتند از : نور نامناسب ، صدای بیش از حد ، عدم تهوی

بودن درجه حرارت محیط کار ، طوالنی بودن ساعات کار و مسایل خانوادگی ، مالی ، روابط با مسئول و 

 سرپرست و..

 

 هدف از تهیه گزارش حوادث

 هدف اصلی از بررسی یک حادثه، جمعآوری اطالعات الزم به منظور تعیین علت و تدوین اصول پیشگیری

اشداز بروز حوادث مشابه میب

علل و عواملی که با تصحیح یا کنترل آنها میتوان از تکرار حوادث مشابه پیشگیری نمود، روشن می گردد

درمان شخص یا اشخاص آسیب دیده در اسرع وقت

انجام تشریفات اداری برای پرداخت غرامت یا مستمری در مورد حوادث مهلک یا ناتوان کننده

 وانجام اقدامات الزم برای بر طرف نمودن آنهاشناسایی شرایط / اعمال ناایمن

تهیه آمار حوادث و آتش سوزی ها و تجزیه و تحلیل آنها

تخمین زیان مالی وارده به شرکت در اثر حوادث و آتش سوزیها و گزارش تفصیلی آن به مقامات مسئول. 

ها را نیز می توان بوسیله ارزیابی چگونگی وضعیت بهداشت، ایمنی و محیط زیست هر یک از شرکتها، واحد

 تجزیه و تحلیل آمارحوادث بهمراه گزارش ممیزی انجام یافته، مشخص نمود.

 

 



 مهارت های بالینی آموزش ضمن خدمت بیمارستان نمازی

 

157 
 

اقدامات الزم در هنگام بروز حوادث

حفظ خونسردی و آرامش

انجام کمک های اولیه مناسب جهت مصدوم

 ساعت 24تکمیل فرم گزارش حادثه پرسنلی و ارسال آن به واحد بهداشت حرفه ای ظرف مدت 


 :تشخیص و شناسایی خطرات

مرحله ابتدایی در پیشگیری از وقوع حادثه، شناسایی خطرات موجود در محیط کار می باشد. بطور کلی دو 

 نوع خطر در هر محیط کاری موجود است: 

خطرات آنی که آثار آن بالفاصله قابل مشاهده و ملموس بوده و منجر به بروز حوادث ناشی از کار می  -الف

 ردد. گ

خطرات آتی که آثار آن بالفاصله قابل مشاهده نبوده و در نهایت منجر به بروز بیماری های شغلی می  -ب

 .گردد

طرات دسته اول را تحت عنوان خطرات ایمنی و دسته دوم را با عنوان خطرات بهداشتی می شناسیم. امخ

 همچنین عوامل ایجاد کننده خطرات نیز شامل موارد ذیل می باشد:

عوامل فیزیکی، شیمیایی ، مکانیکی ، فیزیولوژیکی و بیولوژیکی ،ارگونومیکی وعوامل روانی، که در هر مورد    

اگر میزان عامل تولید کننده خطر بیش از حدود مجاز و استاندارد باشد، مشکالت عمده ای در محیط کار 

 بوجود می آید. 

 تجزیه وتحلیل حوادث به وقوع پیوسته:

قدامات اساسی جهت پیشگیری از حوادث، تجزیه و تحلیل حوادث به وقوع پیوسته و بررسی علل یکی از ا  

وقوع آنها برای پیشگیری از بروز حوادث مشابه می باشد. به طور عمده دو عامل در وقوع حادثه نقش اصلی 

 . ی شناسیمدارند که عامل اول را تحت عنوان اعمال نا ایمن و دیگری را با عنوان شرایط ناایمن م
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در مورد اول )اعمال ناایمن(، افراد در وقوع حادثه نقش اصلی را ایفا می کنند و در مورد بعدی )شرایط   

 %88ناایمن( ، محیط و سایر عوامل خارجی بعنوان علت اصلی وقوع حادثه شناخته می شود. بر اساس آمار، 

 .حیطی رخ میدهندآنها بر اثر عوامل م %12حوادث، سهم انسانی داشته و تنها 

 عوامل موثر در پیشگیری از حوادث محل کار:

 بازرسی های دوره ای محیط کار 

 (تهیه دستورالعمل های الزم طرح مسائل و مشکالت ایمنی ،کمیته های حفاظت فنی وبهداشت کار

 ( و خط مشی ایمنی و بهداشت کار، سهم بسزایی را در کاهش حوادث ایفا کنند

  وزش و ارائه دستورالعمل های ایمنی(  آم )اقدامات اموزشی 

یکی از الزامات  ) معاینات بدو استخدام ،دوره ای و پرونده بهداشتی (پرونده ایمنی و سالمت شغلی

قانون کار انجام آن 92نظام مراقبت سالمت شغلی پیشگیری از بیماریهای شغلی می باشد که بر اساس ماده 

 .لین تحت پوشش قانون کار الزامی استبصورت حداقل سالی یکبار برای کلیه شاغ

 هدف کلی از انجام معاینات پزشکی   

 تشکیل پرونده پزشکی جهت کلیه شاغلین و انجام معاینات پزشکی حداقل سالی یکبار 

  قرار دادن شاغلین در کار متناسب با توانایی جسمی، روحی و روانی آنان 

 رشناسایی به موقع بیماریهای شغلی و مداخله موث 

 معاینات قبل از استخدام. 1

 اهداف معاینات بدو استخدام

 برای کار مورد نظر فردروانی  -تعیین قابلیت جسمی •

 فرد و تشکیل پرونده پزشکی و استفاده از آن در مراجعات بعدی افرادحفظ سالمت سایر  •

 و ثبت در پرونده وی فردتعیین اختالالت و عوارض قبلی  •

سرایت و جلوگیری از انتشار آنها بویژه در افرادی که با مواد غذایی سروکار خواهند  کشف بیماریهای قابل •
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 .داشت

 و اطالعات بهداشتی ویفرد آشنا شدن به روحیات  •

 . معاینات دوره ای 2

کلیه پرسنل باید حداقل سالی یکبار تحت معاینات دوره ای قرار گیرند .در بیمارستان نمازی این معاینات در 

 .انجام میشود پیشگیری و ارتقاء سالمت کلینیک

 اهداف معاینات پزشکی دوره ای

 . تشخیص زودرس بیماری های ناشی از کار و بیماری های غیر شغلی •

  . پیگیری موارد مشکوک تا روشن شدن وضع آنها •

 . درمان به موقع و جلوگیری از پیشرفت بیماری •

 مبحث سوم: وسایل حفاظت فردی

 مقدمه

     Personal Protective Equipment(PPE) فاظت فردیوسایل ح

حفاظت از نیروی کار بدون استفاده از وسایل حفاظت فردی ممکن نیست . وسایل حفاظت فردی تجهیزاتی 

هستند که برای حفاظت کارکنان از صدمات شغلی و یا بیماری های ناشی از تماس با مواد بیولوژیکی ، 

 شده اند. شیمیایی،فیزیکی و ... طراحی

 انواع وسایل حفاظت فردی در بخش های درمانی

 

 
 کاله، دستکش،عینک،شیلد صورت،گان ،روکفشی،
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باید برای انتخاب لباس، مخاطرات نیروی کار ارزیابی و این لباس به گونه ای طراحی شود که ایمنی کافی در 

 مقابل آن مخاطرات ایجاد نماید.

 دستکش 

 ن را بپوشاند .دستکش باید مچ آستین گا

 در صورت پارگی و آلودگی قابل مشاهده تعویض گردد.

 فقط یکبار استفاده گردد . 

 بین هر بار انجام مراقبت از بیماری که حامل میکروارگانیسم هاست،تعویض شود.

ل اپس ازاستفاده و پیش از ارائه مراقبت به بیمار دیگر،باید خارج و بالفاصله دست ها شسته شود تا از انتق

 میکروارگانیسم ها به محیط یا سایر بیماران جلوگیری شود.

 گان

برای حفاظت از پوست و جلوگیری از آلوده شدن لباس ها طی انجام پروسیجرهایی که احتمال پاشیده شدن 

 خون یا ترشحات بدن وجود دارد، باید از گان تمیز و غیراستریل استفاده کرد.

 گان باید : 

 س قابل شستشو باشد.یکبارمصرف و یا از جن 

 . آستین بلند و مچ آن کشدار باشد 

 .یقه بسته باشد یقه باز و یقه هفت نباشد 

 )اندازه مناسب داشته باشد و نواحی مورد نیاز بدن را بپوشاند. )بلندی گان باید تا زیرزانو باشد 

 .ضدآب باشد و در غیر اینصورت باید یک پیشبند پالستیکی روی آن پوشیده شود 

 رت آلودگی قابل مشاهده بالفاصله تعویض شود.در صو 

بهتر است بعد از استفاده گان را معدوم نمود. و یا اگر قابل شستشو است به طریق مناسبی بدون پراکنده 

 .شدن آلودگی ، به رختشویخانه فرستاده شده و سپس دست ها شسته شوند

 

 ماسک 

پروسجرهایی که احتمال پاشیده شدن یا اسپری برای حفاظت از غشای مخاطی بینی و دهان در طی انجام 

شدن خون،مایعات بدن،ترشحات و مواد دفعی ، انتشار آئروسل ها و ذرات منتقله از هوا و ... وجود دارد از 

 ماسک استفاده می شود.

 ماسک جراحی 

یت ت در طی فعالهنگام مراقبت از بیمار مبتال به بیماری منتقله از راه قطرات و یا به عنوان بخشی از محافظ

 های مراقبت از بیمار که احتمال پاشیدن خون و ترشحات یا مایعات بدن وجود دارد ،استفاده می شود.

ماسک های مراقبتی یا جراحی حفاظت کامل را در برابر آئروسل های کوچک ذره ایجاد نمی کنند و در این 

 ترس نباشد.موارد نباید استفاده شوند مگر اینکه ماسک تنفسی مخصوص در دس

 ماسک باید :
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 .روی بینی ، دهان و چانه را بپوشاند 

 .بوسیله بند یا کش پشت سر بسته شود 

 .در صورت مرطوب شدن تعویض شود 

 .پس از استفاده معدوم گردد 

 ماسک را هرگز به گردن آویزان نکنید.

 پس از استفاده از ماسک دست ها را بشویید.

 تنفسی مخصوص :نکات قابل توجه در استفاده از ماسک 

 اندازه مناسب 

 محکم نمودن 

 ماسک تنفسی مخصوص 

 میکرومتر می شوند . 5مانع از استنشاق و بلع ذرات آلوده با اندازه کمتر از 

 عینک محافظ / شیلد صورت

صرف نظر از تشخیص بیماری، زمانی که خطر آلودگی چشم ها وجود دارد باید از عینک محافظ / شیلد 

 د. صورت استفاده کر

 احتمال ترشح خون یا مایعات بدن 

 هنگام انجام پروسیجرهای تولیدکننده آئروسل 

 هنگام ارائه مراقبت و در تماس نزدیک با بیماری که دچار عالئم حاد تنفسی است . )مانند سرفه و عطسه (

 هرگز عینک را باالی سر خود نبرید.

زم جهت جمع آوری و استریل نمودن آن را در صورت چندبار مصرف بودن عینک و محافظ صورت نکات ال

 رعایت نمائید.

 محافظ پا

 کفش 

اگر چه معموال حفاظت از پاها در احتیاطات استاندارد وجود ندارد، اما برای حفاظت کارکنان امر مهمی 

محسوب می شود و پرسنل هنگام کار باید کفش هایی بپوشند که مقاوم به جذب مابعات باشد و کامال تمام 

 پاها را فراگیرد . سطح 

 روکفشی

 در صورت استفاده از روکفشی باید دقت نمود که ساق بلند )مچ شلوار را بپوشاند( و ضدآب باشد . 

 کفش و چکمه 
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خطرات عمده برای پا در محیط کار شامل موارد زیر است که حسب مورد از کفش های مناسب استفاده می 

 شود.

 افتادن اشیا سنگین روی پا

 در مقابل سطوح داغ حفاظت

 حفاظت در مقابل سطوح لغزنده

 مخاطرات ناشی از عبور جریان برق یا عدم انتقال الکتریسیته ساکن

 مخاطرات کار با مواد شیمیایی

 مخاطرات ناشی از وسایل تیز و برنده

 حفاظ گوش 

                                               
ناگونی را در محیط کار تحمل نمایند و بدین لحاظ بر حسب نوع کار و مدت افراد ممکن است اصوات مضره گو

زمان مواجهه با این اصوات ، از وسایل حفاظت فردی مختلفی ضرورت دارد که استفاده شود. گوشی های 

ایرپالگ )توگوشی ( و ایرماف)روگوشی(  برای این کار استفاده می شوند. گوشی ها بر اساس قدرت کاهندگی 

رکانس های مختلف مشخص می شوند. برای محیط های پر سروصدا مثل موتورخانه،تصفیه خانه و ... در ف

 مورد استفاده قرار می گیرند.

اصوال وسایل حفاظت فردی ، شخصی بوده باید به موقع ضدعفونی ، نظافت و از نظر کارکرد مرتبا بازبینی 

وسیله حفاظت فردی که برای ایمنی در مقابل حادثه  شوند و دقیقا متناسب با شرایط کار استفاده شوند. یک

 ای خاص طراحی شده ممکن است در حادثه ای دیگر و محیط کاری متفاوت کارایی نداشته باشد.

 

 

 دستکش

در هنگام مواجهه با خطرات حاصل از تماس با مواد شیمیایی ، پارگی و بریدگی دست ، خراش و ساییدگی ، 

و همچنین در حضور دماهای مضر بسیار باال ،  ، برق کاری با مواد بیولوژیکی سوختگی ، سوراخ شدن ، تماس
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باید از دستکش های مناسب استفاده شود.انتخاب دستکش باید براساس مشخصه های کار مورد نظر ، شرایط 

کاری ، طول مدت استفاده و حضور خطرات مختلف باشد .در هنگام استفاده از دستکش ، توجه به این نکته 

که جنس تمامی دستکش ها بگونه ای است که سرانجام پس از مدت معینی مواد شیمیایی را به داخل خود 

 .نفوذ میدهد
 

 
 

 

 

 بخش های بستریراهنمای تصویری الزام استفاده از وسایل حفاظت فردی 

 

 

پیشگیری از پاشش خون و ترشحات 

 به چشم

 

 

 

 

 

 عینک / شیلد صورت

 

 

 ن و ترشحاتامکان پاشش خو

 

 

 

 

 

 

 پیشگیری از صدمات دست

 

 دستکش ایمنی التکس

 

 

 استفاده در تمام وظایف شغلی

 

 

پیشگیری از پاشش خون و ترشحات 

 لباس روی 

 گان

 

 

 کاربرد در اتاق ایزوله
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 پیشگیری از صدمات تنفسی

 

 N95ماسک 

 

اتاق ایزوله ، کاربرد در زمان 

انجام پوسچرهای تولید کننده 

 آئروسل

 

 

 

 پیشگیری از صدمات تنفسی

 ماسک معمولی

 

کاربرد در مواقع انجام وظایف 

 روتین
 

 کاله  محافظت از انتقال میکروارگانیسم ها

 تاق ایزوله ا
 

 

 اتاق عملراهنمای تصویری الزام استفاده از وسایل حفاظت فردی در 

 

پیشگیری از صدمات پا و پاشش خون 

 بر پاها

 چکمه / کفش 

 کاربرد هنگام عمل جراحی و

 حضور در اتاق عمل

 
پبشگیری از پاشش خون و ترشحات 

 به چشم ها

 

 عینک / شیلد صورت

 

 کاربرد هنگام عمل جراحی
 
 

 

پیشگیری از پاشش خون و ترشحات 

 بر روی لباس کار 

 پیشگیری از انتشار آلودگی

 

 گان 

 

کاربرد هنگام عمل جراحی و پوشیدن 

اد مراجعه کننده به اتاق گان توسط افر

 عمل

 
 

 

 
 

 

 پیشگیری از پاشش خون و ترشحات 

 

 پیشبند پالستیکی

 

  در طول عمل جراحی
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 پیشگیری از صدمات دست

 پیشگیری از انتشار آلودگی

 

 دستکش جراحی

 

 کاربرد در طول عمل جراحی
 

 

 پیشگیری ا ز صدمات تنفسی 

 پیشگیری از انتشار آلودگی

 ماسک جراحی 

 کاربرد هنگام عمل جراحی
  

 

 روکفشی پیشگیری از انتشار آلودگی 

پوشیدن توسط افراد مراجعه کننده به 

 اتاق عمل
 

پیشگیری از پاشش خون و ترشحات 

 به سر

 کاله 

 کاربرد هنگام عمل جراحی

 

 

 
 

 

 رادیولوژیراهنمای تصویری الزام استفاده از وسایل حفاظت فردی 
 

 

 یری اندام های بدنپیشگیری از پرتوگ

 

 روپوش سربی

 کاربرد در طول فرآیند کار

 

 

 

 

 پیشگیری از پرتوگیری اندام های بدن

 

 پاراوان سربی

)رادیوگرافی کاربرد در طول فرآیند کار

 پرتابل(

 

 

 

 

 پیشگیری از پرتوگیری غده تیروئید

 

 تیروئید بند

 کاربرد در طول فرآیند کار

 

 

 

دام های پیشگیری از پرتوگیری ان

 جنسی

 

 گناد بند

 پوشش های حفاظتی در برابر اشعه 
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 پیشگیری از پرتوگیری چشم

 

 عینک سربی

 

 کاربرد در طول فرآیند کار

 

 
 

 

 آزمایشگاه در  راهنمای تصویری الزام استفاده از وسایل حفاظت فردی
 

 پیشگیری از صدمات چشم

 

 عینک / شیلد صورت

ن و حالل کاربرد در مواقع پاشش خو

 ها

 

 

 پیشگیری از صدمات تنفسی

 

 

 FFP2ماسک 

 

کاربرد در مواقع تماس با بخارات مواد 

  شیمیایی

 

 

 

پیشگیری از تماس دست با 

 خون،مایعات

 

 دستکش التکس

 

 استفاده در تمام وظایف شغلی

 
 

 

 

 کاهش صدمات چشم ها

 دوش و چشم شوی اضطراری 

 

 کاربرد در شرایط اضطراری 

 حالل ها به چشم( )پاشش

 

 

 

 

پیشگیری از پاشش حالل ها روی 

 لباس

 

 

 پیشبند

 

 کاربرد در مواقع کار با حالل ها
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  مبحث چهارم: برگه اطالعات ایمنی  مواد شیمیایی

SAFETY   DATA   SHEET 
 

 مقدمه

اس پوستی، بلع، کنیم امکان بروز حوادث مختلف نظیر تم هنگامی که با مواد شیمیایی مختلف کار می

و نا ایمن و همچنین تداخل مواد شیمیایی حین استفاده   آتش سوزی در اثر استفاده و نگه داری استشمام، 

باید عمل نمود.  وجود دارد. بنابراین بسیار مهم است که بدانیم در مقابله با این حوادث چگونه  حتی فوت افراد

هایی بنام اطالعات الزم برای این منظور در برگهته باشیم، تا محیطی ایمن و به دور از حوادث ناگوار داش

گردد که در موارد جمع آوری می SDS( یا همان Safety Data Sheetهای اطالعات ایمنی مواد )برگه

 توان از آنها استفاده نمود. اضطراری می

 SDSتعریف 

   SDS  ((Safety Data Sheets یایی، برگه های اطالعات فنی یا برگه های شناسایی ایمنی مواد شیم

می باشند که اطالعات مربوط به مخاطرات ویژه، کارکردن ایمن و دستورالعملهای اضطراری و اطالعات اساسی 

بهداشتی و ایمنی مواد شیمیایی را برای مصرف و کاربرد آنها در محیط کار توسط کارگران و کارفرمایان 

درمانی و دیگر محلهای کاری فراهم و مشخص می  -اشتی صنایع، کشاورزی، ساختمان سازی، مراکز بهد

 نمایند.

 

 

 

 

 

  بایستی حاوی اطالعات زیر هستند: معموال (SDSهای اطالعات ایمنی مواد شیمیایی )برگه 

  نام علمی ماده 
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  کد بین المللی شناسه  

 توصیف ماده  

 شناسه و فرمول ماده  

 مخاطرات  

 میت هاکمک های اولیه در شرایط حوادث و مسمو 

  روش های اطفاء 

 روشهای کاهش حوادث  

 انبارداری و نگهداری  

 کنترل های مواجهه و وسایل حفاظت فردی  

 وشیمیاییی خصوصیات فیزیک 

 پایداری و واکنش پذیری  

 مشخصات سم شناسی ماده  

 مشخصات اکولوژی و زیست محیطی ماده و توصیه های الزم جهت امحاء مواد زاید  

 حمل و نقل اطالعات مرتبط با  

 اطالعات مربوط به قوانین و مقررات مربوطه و سایر اطالعات مرتبط 

 
 آشنایی با لوزی شناسایی خطر

 ( NFPAعالمت لوزی: روشی برای طبقه بندی خطرات یک ماده شمیایی )توسط

خطرات مربوط به یک  طراحی شده است روشی بین المللی برای شناسایی NFPA عالمت لوزی که توسط

 دچار صدمه و آسیب نشوند. شیمیایی خاص است تا پرسنل بخش با استفاده از اطالعات آنماده 
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مواد شیمیایی یا روی ظروف مواد شیمیایی پیدا  این عالمت خیلی مواقع در آزمایشگاه ها، مکان های نگهداری

اده شده که لوزی مربوطه بوسیله کدهایی به شکل عدد نشان د می شود. در جدول زیر خطرات گوناگون در

 اند.بندی شده به ترتیب شدت خطر تقسیم

 لوزی خطر دارای چهار خانه است:

 خانه باالیی مربوط به قابلیت اشتعال مواد می باشد. )رنگ قرمز(

 خانه سمت راست قابلیت فعل و انفعال شیمیایی را نشان می دهد. )رنگ زرد(

 ی(خانه سمت چپ خطرات بهداشتی را نشان می دهد. )رنگ آب

 ( خانه پایینی نشان دهنده ی خطرات خاص می باشد )رنگ سفید

 قابلیت اشتعال

: گازهای شدیدا قابل اشتعال و مایعات بسیار فرار و موادی که در حالت گرد و غبار در هوا تشکیل 4درجه 

 اسید پیکریک( -استالدئید  -مخلوط انفجاری می دهند. )سولفید هیدروژن 

فر فس -ریباً در حالت نرمال مشتعل می شوند. )هیدروکسیل آمین : مایعاتی که تق3درجه 

 استایرن( -سفید 

فتالن ن -: مایعاتی که جهت مشتعل شدن باید مقداری حرارت ببینند.)اسید استیک 2درجه 

 فرم آلدئید( -

 روی(  -سولفور  -: موادی که قبل از اشتعال باید حرارت ببینند.)گلیسیرین 1درجه 

 اسید سولفوریک( -پراکسید سدیم  -دی که مشتعل نمی شوند. )اسید نیتریک درجه صفر: موا

   خطرات بهداشتی

 : موادی که مقدار کمی از بخارات آنها می تواند سبب مرگ شود. )هیدروژن سیانید(4درجه 

 هیدروکسید -: موادی که خطر فوق العاده ای برای سالمتی دارند. )سولفید هیدروژن 3درجه 

 سدیم(

 نفتالین( -: موادی که برای سالمتی خطرناک هستند.)اکسید اتیلن 2ه درج
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 : موادی که خطرات کمی برای سالمتی دارند.)کلسیم(1درجه 

  فسفر قرمز( -درجه صفر: موادی که تحت شرایط حریق نیز خطری برای سالمتی ندارند.)برنز 

 قابلیت فعل و انفعال شیمیایی

ی تر -شار معمولی قادر به تجزیه یا واکنش انفجاری است.)اسید پیکریک : موادی که در حرارت و ف4درجه 

 نیترو تولوئن(  

: موادی که قادر به تجزیه یا واکنش انفجاری بوده ولی جهت این کار به چاشنی یا 3درجه 

 حرارت کافی نیاز دارند.)فلوئور(   

یافته ولی منفجر نمی  : موادی که در حالت عادی ناپایدار بوده و تغییرات شیمیایی2درجه

                                               شوند.

: موادی که در حالت عادی پایدار بوده ولی در حرارت و فشار باال ممکن است ناپایدار شوند و با آب 1درجه 

                                                                                                                 واکنش نموده و انرژی آزاد نمایند. )روی(                                               

 درجه صفر: موادی که در حالت عادی حتی در شعله پایدار هستند و با آب واکنش نمی دهند.)ذغال چوب(

 

 خطرات خاص

 اد رادیو اکتیو را نشان می دهد.خطرات خاص شامل خطر واکنش با آب یا خطر مو

 

 

                    

 

 هشدارها و عالئم ایمنی

برای اینکه بتوانیم در برخورد با مواد خطرناک، به خوبی از برچسب های ایمنی الصاق شده بر روی آنها استفاده 

 کنیم باید با مفهوم شکل ها و حروف نشان داده شده آشنا باشیم.



 مهارت های بالینی آموزش ضمن خدمت بیمارستان نمازی

 

171 
 

 :EXPLOSIVE  مواد قابل انفجار

 مواد منفجره به مواد جامد و مایعی اطالق می شود که قادرند از طریق واکنش های شیمیایی با تولید

 .گاز، دما، سرعت یا فشار به محیط اطراف آسیب وارد کنند

 

 

 

 FLAMMBLE:مایع قابل اشتعال 

مواد جامد محلول  مایعات قابل اشتعال، عبارتند از مایعات یا مخلوطی از آنها یا مایعات حاوی

یا معلق )از قبیل رنگ، روغن جال، الک و غیره، غیر از موادی که به دلیل ویژگیهای 

خطرناکشان، که در نقطه اشتعال از خود بخار قابل اشتعال متصاعد می کنند. مثل الکل، 

 فرمالدئید، متانول و... 

 

 

 

 : Corrosiveمواد خورنده

رت تماس با بافتهای زنده، از طریق فعل و انفعاالت مواد خورنده موادی هستند که در صو

شیمیایی، به آنها آسیب می رسانند یا در اثر نشت و تماس با سایر مواد باعث وارد آمدن صدمه 

 به فلزات، سایر کاالها و حتی وسایل حمل و نقل می شوند. 

سمی و مضر نیز هستند. این مواد عالوه بر این که در صورت تماس با پوست موجود آسیب آن می شوند 

هنچنین بلعیدن یا استنشاق بخار این گونه مواد باعث ایجاد مسمومیت خواهد شد. برخی از این مواد قادرند 

 از طریق پوست به داخل بدن نفوذ کنند.

کلیه مواد مربوط به این کالس می توانند به فلزات و منسوجات صدمه بزنند. برخی از مواد این گروه نیز در 

رت آب یا سایر مواد آلی مانند چوب، کاغذ، فیبر تولید گرما می کنند. مثل: اسید کلریدریک )جوهر مجاو

 نمک(، اسید سیتریک، اسید نیتریک، و...
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 مواد اکسید کننده: 

مواد اکسید کننده موادی هستند که خودشان لزوما قابل اشتعال نیستند اما میتوانند با تولید 

ر مواد شوند. مثل: نیتروژن اکساید، اکسیژن داخل سیلندرهای اکسیژن باعث اشتعال سای

 اکسیژن، آب هیدروژنه و...

 

 

 :TOXICمواد سمی 

توانند بدن می  پوست  مواد سمی موادی هستند که در صورت بلعیدن، استنشاق، یا تماس با 

های سمی باعث مرگ انسان شوند. کلیه مواد سمی در مجاورت آتش یا گرمای باال از خود گاز

 متصاعد میکنند. مثل مواد ظهور و ثبوت،اسید کلریدریک،هیدروکسید پتاسیم و ......

 

 

 

 :IRRITANTمواد محرک 

موادی هستند که سبب التهاب پوست و چشم و مخاط های بدن شوند. مثل هیپوکلریت سدیم، 

 ...و
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 عوامل زیان آور ارگونومیک مبحث پنجم:

 دمهمق
  شاخه ای از علم که بدنبال طراحی بهینه ابزار، تجهیزات، وظایف متناسب با ویژگی های ارگونومی

ممکن است بسیار ساده باشد )مثال پشتی یا دسته صندلی( و یا بسیار پیچیده که  انسانی است. 
 مثال طراحی کابین هواپیما(.) باشد

 در  ی کند و سپس اطالعات به دست آمده را ارگونومی ظرفیت هاوتوانمندی های انسان رابررسی م
 طراحی مشاغل ، فرآورده ها، محیط کار و تجهیزات به کار می بندد.

 
نبود تناسب جسمی، ناراحتی های جسمانی را سبب می شود. در این زمینه می توان به اختالالت اسکلتی 

 امروزی است. عضالنی اشاره کرد که از جمله شایع ترین عوارض ناشی از کار در جوامع

 
درصد از کل بیماری  های ناشی از کار را آسیب های تجمعی تشکیل می  48بر پایه آمار موجود، نزدیک به 

دهند که بر اثر عوامل فیزیکی یا مکانیکی ، ایجاد شده و نوعی از ناراحتی های اسکلتی عضالنی انگاشته 
 میشود.
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 وضعیت نامناسب بدن حین انجام کار

 

انجام کار در وضعیت های بدنی نامطلوب یک ریسک فاکتور  دن یک عامل مهم می باشد ، بطوریکهوضعیت ب

 به شمار می رود. MSDs برای 

وضعیت نامناسب بدن عبارتست از وضعیتی که در آن بدن در حالت خمشی و یا پیچشی کار کند ویا دستها 

 باشند.باالی سر قرار گرفته و بازوها باالی شانه ها قرار گرفته 

 حرکات تکراری

باعث تحریک  تکراری حرکات .در برخی مشاغل ممکن است نیاز به انجام حرکات مشابه در دفعات متعدد باشد

 فشار بر روی اعصاب  می شود. تاندون هاوافزایش



 مهارت های بالینی آموزش ضمن خدمت بیمارستان نمازی

 

175 
 

 

 اصول کلی حمل صحیح بار 

 دستی  و ..  سعی کنید برای بلند کردن و جابجایی بار از تجهیزات مکانیکی موجود مثل چرخ

 .استفاده کنید و حتی االمکان از بلند کردن دستی بار اجتناب کنید

 . همیشه بار را متوقف کنید و سپس اقدام به بلند کردن آن نمایید 

  هیچگاه برای بلند کردن بار کمرتان را خم نکنید ،بلکه با خم کردن زانو و به کمک پاها بار بلند

 کنید .

  به بدن خود نزدیک کنید . برای این کار بار را بین دو پا قرار دهید .در تا آنجا که ممکن است بار

 این حالت بهتر است یکی از پاها کمی جلوتر از پای دیگر باشد .

  سعی کنید در هنگام بلند کردن بار از انجام حرکات جانبی )حرکت به طرفین ( و همچنین انجام

 حرکات چرخشی اجتناب کنید .

 سیژن حتما از چرخ های دستی استفاده کنید.جهت حمل گاز های اک 

 مراحل حمل دستی بار      
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 ، مورد ارزیابی قرار دهید و نحوه بلند کردن آن را مرور کنید . آیا  باری را که می خواهید بلند کنید

برای بلند کردن آن نیاز به کمک دارید ؟ آیا می توان از چرخ دستی یا دیگر تجهیزات مکانیکی 

عاری از هر گونه  کردن بار استفاده کرد ؟ آیا مسیری که می خواهید بار را جا بجا کنید برای بلند 

 مانع و تمیز می باشد ؟

  بار را بین پاهایتان قرار دهید و زانو هایتان را خم کنید. در این حالت کمرتان را صاف نگه داشته و

 بار را محکم بگیرید .

 روی زمین بلند کنید و حرکت کنید.بدون چرخش یا پیچش کمر بار را از      

 
 ارگونومی در حمل بیمار

کارهای تکراری )نظیر چرخاندن مکرر دسته تخت جهت تنظیم ارتفاع آن(، کار در پوسچرهای نامناسب 

)نظیر کش دادن به بدن خود جهت دسترسی به بیمار(، اعمال نیروی زیاد )برای مثال هل دادن ویلچر در 

نگین )نظیر جابجا کردن بیماران ناتوان به تنهایی(، مخاطرات دیگر، تالش جهت رمپ ها(، حمل اشیاء س

جلوگیری از افتادن بیمار یا انتقال بیمار به روی تخت یا زمین، حمل مکرر بار در طول شیفت ) بیش از 

 بار(، حمل به تنهایی به دلیل نبود نیروی کمکی، حمل بیمارانی که همکاری نمی کنند یا در حالت 20

گیجی به سر می برند، حمل بیماری که قادر به تحمل وزن خود نیست، وزن باالی بیماران، توقع نابجا از 

 کارکنان به نحوی که بیشتر از توانایی جسمانی خود کار انجام دهند.

 مداخالت ارگونومیک در حمل و جا به جایی بیمار

 راهکارهای حمل ایمن بیمار یا فرد بستری به قرار زیر است:
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 تشویق بیمار به کمک در انتقال و جا به جایی خود، تا اندازه ی که به طور ایمن توانایی دارد 

  ضروری حمل دستی بیمارمحدود کردن موارد غیر 

 آموزش و اجرای حمل دستی بیمار به شیوه ی ایمن ، بر اساس اصول مکانیک بدن 

 های  نند باالبر های سقفی یا تختاستفاده از تجهیزات و وسایل کمکی،مکانیکی و غیر مکانیکی،ما

 الکتریکی برای حذف نیاز به نیروهای دستی زیاد.

 منابع
  ار ترجمه نگ "اصول ایمنی و بهداشت شغلی  در بیمارستانها "انیستیتوی ملی ایمنی و بهداشت

 درویش زاده

 تان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، برنامه عملیاتی خدمات بهداشت حرفه ای در بیمارس

 ها

 1385سبزواره،امید مهر،_کرمی. مصطفی.ایمنی و بهداشت حرفه ای از تئوری تا عمل 

 وزارت بهداشت و آموزش پزشکی_نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی 
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 جزوه آموزشی ایمنی بیمار
 واحد ایمنی و خطا و خطر مرکز آموزشی درمانی نمازی

 1399 بهار
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 4 ............................................................................. خطا دهی گزارش . فرایند4
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 12 ....................................................................................... یمنیراه حل ا . نه 6

 

 14 ............................................................................ دارو زیتجو حیل صحواص. 7

 

 17 .................................................... (RCA. تجزیه و تحلیل علل ریشه ای خطا )8

 

 18 ........................................................... حد ایمنی بیمارستان نمازی. راندهای وا9
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 (1863 نایتینگل، فلورانس)   "است بیماران به نرساندن آسیب بیمارستان، هر در الزام مهمترین و اولین"

 

 مقدمه: 

ه ب ایدن یکارها نیخدمات سالمت از پر خطر تر ارائه .رندیم یم یپزشک یدر اثر خطاها ییکایهزار آمر 98هزار تا  44 انهیسال

 یشمار مه مورد از هزار مورد است خطرناک ب کیاز  شیاحتمال بروز خطر در آنها ب کهیی کارها ، بر اساس آمار، رودی ر مشما

. ددگر یپرخطر محسوب م اریبس ،ستا مورد همراه 300مورد از هر  1 خدمات سالمت که با احتمال وقوع خطر  نیبنابرا روند

توان آن را به حداقل  یم یتوان آن را حذف کرد ول یمت است و به طور کامل نماز خدمات سال ریجزو اجتناب ناپذ کیخطر 

 کرد. تیریمناسب مد یگونه اه رساند و ب

 یمنیا ییبه تنها آنهاگزارش شناسایی حوادث و گزارش حوادث است . شناسایی و ،  ماریب یمنیا یارتقا یبرا یجزء اساس کی

ابی خطاهای رخ داده و به اشتراک گذاشتن تجربیات  در این زمینه، وسعت دید افراد لیکن، ریشه ی. بخشد ینم  را ارتقا ماریب

 به کار گیری این تجربیات در حین انجام وظایف شغلی از بروز خطاهای مشابه در آینده جلوگیری می کند.  و را افزایش می دهد

  :بیمار ایمنی تعریف

 سالمت مراقبت /خدمت حین ممکنست که پذیرش قابل حداقل نغیرضروری به بیمار به میزا آسیب خطر احتمال کاهش

  دهد، رخ

 

 :گروه  3 ناخواسته درمان شامل رخدادهای یا ها آسیب

 (Sentinel Event)  آمیز فاجعه یا ناگوار واقعه -2-1

 رصورتیکهد لوژیک،فیزیو یا جدی فیزیکی صدمه یا مرگ به منجر غیرمنتظره واقعه افتادن اتفاق خطر یا افتادن اتفاق: تعریف

 .نباشد بیماری روند جزو اتفاق این

 رستارپ توسط گرفته قرار آدنکتومی جراحی عمل تحت که کودکی حلق درون استریل گازهای بیرون آوردن کردن فراموش: مثال

 وی فوت و کودک هوایی راه شدن مسدود و عمل اتاق

 

 (No Harm Event) آسیب بدون واقعه -2-2

 .دارد جودو پروسه پایان تا بالقوه بطور آسیب ایجاد امکان اما نداشته بیمار جهت آسیبی هیچ که واقعه تادناف اتفاق: تعریف

 حساسیت و کردهن دریافت سیلین پنی حال به تا که کودکی در تزریق از قبل سیلین پنی به حساسیت تست ندادن انجام: مثال

 تزریق از پس کسیآنافیال شوک وقوع عدم و سیلین پنی به بیمار نداشتن

 

 (Near Miss Event)  خطا  به نزدیک واقعه -2-3 

 بالقوه توانایی که الیح در دیگر پشتیبان مراقبتی سیستم افتادن کار به یا شانسی، خوش بعلت ای واقعه نیافتادن اتفاق: تعریف

 .است داشته را ناخواسته واقعه ایجاد

 کند تزریق وی هب تا برده حساسیت دارای بیمار تخت کنار به و کشیده سرنگ در را تزریقی سیلین پنی پرستار: )مثال بعنوان

 .(است شده دارو این به بیمار حساسیت متوجه شانسی خوش علت به ولی
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 وقایع گانه : 28یا   never event حیات تهدیدکننده وقایع

 

 never eventحیات تهدیدکننده وقایع شدیدترین وقایع ناخواسته که سبب بروز آسیب جدی یا مرگ شوند تحت عنوان

 کد تقسیم می گردند: 28گروه و  6)وقایعی که هرگز نباید اتفاق بیافتد ( شناخته می شوند، در 

 

a) وقایع مرتبط با اعمال جراحی 

b) وقایع مرتبط با تجهیزات پزشکی 

c)  وقایع مرتبط با مراقبت بیمار 

d) وقایع مرتبط با مدیریت مراقبتی بیمار 

e) ا محیط درمانیوقایع مرتبط ب 

f) وقایع جنایی 

(A مرتبط با اعمال جراحی: عوقای 

 انجام عمل جراحی به صورت اشتباه روی عضو سالم .1

 انجام عمل جراحی به صورت اشتباه روی بیمار دیگر .2

 انجام عمل جراحی با روش اشتباه بر روی بیمار .3

 جا گذاشتن هر گونه وسیله اعم از گاز و ... در بدن بیمار .4

 مل جراحی یا بالفاصله بعد از عمل در بیمار دارای وضعیت سالمت طبیعیمرگ در حین ع .5

 تلقیح مصنوعی با دهنده  اشتباه در زوجین نابارور .6

B:وقایع مرتبط با تجهیزات پزشکی ) 

 مرگ یا ناتوانی جدی بیمار به دنبال هر گونه استفاده از دارو و تجهیزات آلوده میکروبی .7

 نبال استفاده از دستگاه های آلودهمرگ یا ناتوانی جدی بیمار به د .8

 عروقیمرگ یا ناتوانی جدی بیمار به دنبال هر گونه آمبولی   .9

C:وقایع مرتبط با مراقبت بیمار ) 

 ترخیص و تحویل نوزاد به شخص و یا اشخاص غیر از ولی قانونی .10

 ساعت طول بکشد 4مفقود شدن بیمار در زمان بستری که بیش از  .11

 درمانیشی در مرکز خودکشی یا اقدام به خودک .12

D:وقایع مرتبط با مدیریت مراقبتی بیمار ) 

 مرگ یا ناتوانی جدی بیمار به دنبال هر گونه اشتباه در تزریق نوع دارو، دوز دارو و ... .13

 مرگ یا ناتوانی جدی مرتبط با واکنش همولیتیک به علت تزریق گروه خون اشتباه .14

 زایمان طبیعی و یا سزارین کلیه موارد مرگ یا عارضه مادر و نوزاد بر اثر .15

 مرگ یا ناتوانی جدی به دنبال هیپوگلیسمی در مرکز درمانی .16

 بعد از پذیرش بیمار 4یا  3زخم بستر درجه  .17



 مهارت های بالینی آموزش ضمن خدمت بیمارستان نمازی

 

181 
 

 کرنیکتروس نوزاد ناشی از تعلل در درمان .18

 مرگ یا ناتوانی جدی بیمار به علت  هرگونه دستکاری غیر اصولی  ستون فقرات  .19

Eنی( وقایع مرتبط با محیط درما 

مرگ یا ناتوانی جدی در اعضای تیم احیا متعاقب هرگونه شوک الکتریکی به دنبال احیا  بیمار که می تواند  .20

  .ناشی از اشکاالت فنی تجهیزات باشد

 حوادث مرتبط با استفاده اشتباه گازهای مختلف به بیمار .21

 سوختگی های به دنبال اقدامات درمانی مانند الکترودهای اطاق عمل  .22

 رتبط با محافظ و نگهدارنده های اطراف تختموارد م .23

 سقوط بیمار  .24

Fوقایع جنایی ) 

 موارد مرتبط  با عدم رعایت موازین اخالق پزشکی  .25

 هرگونه آسیب فیزیکی )ضرب و شتم و...( وارده به بیمار .26

 ربودن بیمار .27

 ماندراصرار به تزریق  داروی  خاص خطر آفرین یا قطع  تعمدی اقدامات درمانی  توسط  کادر  .28

 

 :خطا دهی گزارش فرایند

آنچه مهم است این است که در گزارش دهی خطا هدف مچ گیری یا متهم کردن افراد نیست . بلکه هدف شناسایی و مدیریت 

 مجموعه ای از علل می باشد که سبب بروز خطا گردیده است.

 تهمشارکت گذاش به مرتبط یان و بخشهاکارکن ریبا سا "درسنامه"از هرخطای گزارش شده تحت عنوان آموخته شده  یدرسها

 می شود.

 (: گیرنده یاد گزارش سیستم) اختیاری گزارش 

در این فرایند گزارش دهی، افراد بنا به احساس مسئولیت حرفه ای و اخالقی ، در قبال خطاهای مشاهده شده بی تفاوت نبوده 

بروز خطا شده اند و همچنین پیشگیری از بروز مجدد خطا  و به منظور ارتقاء فرهنگ ایمنی و اصالح فرایندهای معیوب که سبب

 داوطلبانه اقدام به گزارش خطا می کنند. .

 ر این دسته قرار می گیرند.د  Miss ,No Harm Nearگزارش خطاهای 

 ( :Near Miss ,No Harmراههای گزارش دهی اختیاری )خطاهای 

 اهروها و مسیرهای کور دوربین قرار دارد .فرم های کاغذی گزارش خطا و صندوق های مخصوص که در ر 

 (مرکز آموزشی درمانی نمازی سایت وب سایت گزارش دهی موارد قابل اصالح )در 

  رادیولوژی ،آزمایشگاه وبانک خون خانه،دارو در واحدهای پاراکلینیک ) گزارش خطاهای اختصاصی فرم، 

 (اکوکاردیوگرافی ،گازهای خون

  09173060858ارسال پیامک از طریق شماره 

  ایمیل :namazi_mvo@sums.ac.ir 

mailto:namazi_mvo@sums.ac.ir
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  5546تلفن گویای 

سایت گزارش دهی موارد قابل  از مقدور حد تا سیستم طریق از شده گزارش های داده از استفاده سهولت به توجه با

 اطالعات و بوده اختیاری بصورت خطا دهی گزارش د. نمایی استفاده خطا گزارش جهت ارجح روش عنوان بهاصالح 

 ماند. خواهد محرمانه کامال شده گزارش

 

 

 نحوه ورود به سایت و ثبت گزارش خطا

 

 
 

   

   

  
 

انتخاب سایر گزینه های 

  نزدیک به حادثه

 

 شاهده عبارت م

 "اطالعات شما با موفقیت ثبت شد "

  بعد از ارسال
 

ورود به سایت 

 بیمارستان نمازی

موارد قابل "انتخاب گزینه 

 " اصالح

تایپ عبارت امنیتی در کادر و 

 زدن دکمه ثبت اطالعات

ثبت شرح مختصری از حادثه در 

 کاراکتر( 50بوطه )حداقل قسمت مر

 "صفحه بعد"انتخاب گزینه 

در صورت تایید صحت اطالعات نمایش 

 " ثبت اطالعات"انتخاب گزینه  داده شده

 و در غیر این صورت گزینه اصالح
 

 پیغام این زمانیکه تا: توجه 

 نشده داده نشان شما به

 یلتکم خطا ثبت فرایند است

 است. نگردیده
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 (: پاسخگو دهی گزارش سیستم) اجباری گزارش

یا  never event حیات تهدیدکننده یا در گروه وقایع Sentinel Eventدر صورتی که خطای رخ داده جزء گروه خطاهای 

پزشک، پرستار، پرسنل بیهوشی، )یا تشخیص دهنده  حادثهکارکنان درگیر و  گانه (باشد گزارش خطا از حالت اختیاری خارج 30

رسانی  العبه روشهای زیر اط خطا فاصله پس از وقوع و شناساییالبایستی ب)اتاق عمل، رادیولوژی، اسکورتینگ ، بیماریار و ..... 

 :نمایند

 (کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار 5546شماره تماس )تماس با واحد ایمنی بالینی 

  09173060858تماس با شماره موبایل 

 تماس با سوپروایزر کشیک 

تواند باعث تاخیر  از سایر روشهای گزارش دهی خطا که می never event  و Sentinel Eventخطاهای نکته : در گزارش 

 .در گزارش دهی شود استفاده نشود
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 بیماران صحیح شناسایی فرآیند   

علل ریشه ای بروز بسیاری از خطاهای درمانی  می باشد.  بیماران صحیح اولین و اصلی ترین  گام در انجام خدمات ایمن شناسایی

 در سراسر جهان عدم شناسایی صحیح بیماران می باشد.

 ندیرآجمله درفازاشتباه  یمنجر به بروز اقدامات و مراقبتهای درمان یدرمان یدر مراکز بهداشت مارانیب حیصح ییعدم شناسا

 و انیشود . با توجه به ز ینوزاد به مادرو خانواده م لیو تحو یشگاهی، انتقال خون ، اقدامات آزما یداروها ، اعمال جراح زیتجو

 در انماریب حیصح ییاز عدم شناسا یهش و در صورت امکان حذف اشتباهات ناش، کا ستیامرضرور نیا های حاصله از بیآس

 یدرمان یشتومراکز بهدا مارستانهایدر ب ماریب یمنینقطه ثقل بهبود برنامه های ا یو مراقبت یصی، تشخ یارائه خدمات درمان زمان

 .باشند یم رییشگیرسد که دراغلب موارد اشتباهات قابل پ ی. بر اساس شواهد بنظر م ردیقرار گ

 

 : بستری بیماران صحیح شناسایی فرآیند به مرتبط کلی ضوابط

جهت  درمانی کارکنان مسئولیت از بیماران توسط شناسایی دستبندهای از استفاده که شود می یادآوری نکته: اکیداً

 . کاهد نمی صحیح بیمار روی بر صحیح اقدام انجام از اطمینان کسب

ن بستری ، تحت نظر بخش اورژانس و خدمات روزانه )همودیالیز، اندوسکوپی، آنژیوگرافی الزامیست کلیه بیمارا .1

 عمومی و کت لب  واحدهای رایولوژی و اعمال سرپایی( دارای دستبند شناسایی باشند.

 ورود از قبل و تهیه پذیرش بخش توسط دستبند شناسایی بیماران بستری و تحت نظر بخش اورژانس بایستی .2

 توسط پرسنل پذیرش بر روی دست بیمار بسته شود., بیمار هنگام پذیرش در و بخش به بیمار

بیمار مشتمل بر شناسه های نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد به سال، ماه ، و روز و در صورت  مشخصات الزامیست .3

 زمینه سفید روی بر بیآ یا مشکی رنگ با نیز بصورت خوانا و واضح  تشابه نام و نام خانوادگی دو بیمار نام پدر

 شود. پرینت شناسایی دستبند

 .هنگام پذیرش بیمار در بخش توسط مسئول بخش / اینچارج شیفت شناسایی فعال بیمار انجام گیرد .4

 روش شناسایی فعال بیماران:

 ام پدر را بیان نماید سپس با درخواست نمایید نام و نام خانوادگی ،تاریخ تولد یا سن و ن یک درجه از بستگان از بیمار/ والدین یا یکی

 مشخصات مندرج بر روی پرونده و دستبند شناسایی تطبیق دهید.

 بیمار یک درجه یا وابستگان و والدین از شده یاد موارد پرسش با ، نباشد هوشیار / قادر به تکلم نباشد/ ذهنی معلول کودک/ بیمار اگر 

 . نمایید شناسایی صحیح بطور را او

 تایید انطباق هویت بیمار با دستبند و پرونده، هنگام ارایه آموزشهای بدو ورود به بیمار پرستار بایستی درباره پس از شناسایی و .1

آموزشهای الزم ارایه دهد. الزم است به بیمار /  بستری مدت از آن در مراقبت و دائمی دستبند شناسایی داشتن دست بر ضرورت

 شدن دستبند شناسایی حتما به پرستار خود اطالع دهد. همراه آموزش داده شود در صورت باز یا گم

 آن نمودن احتمال باز کمتر که دلیل بدین ، باشد می بیماران غالب دست بازوی روی بر بیماران شناسایی دستبند مناسب نکته: محل

 اده نمود.اما بر اساس وضعیت بیمار از سایر اندامها نیز می توان استف. است درمانی اقدامات انجام بمنظور
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هشدار بیمار با نام "در صورت تشابه نام و نام خانوادگی دو بیمار در بخش به منظور هشدار در روی جلد پرونده بیماران برچسب  .2

 چسابنده شود. "مشابه

 یک ستاز د را دستبند شناسایی مراقبتی یا و تشخیصی ، درمانی خدمت یک ارائه بمنظور درمانی تیم اعضای از یک هر که صورتی در .3

 نماید. بیمار اقدام بازوی بر شناسایی بستن دستبند به نسبت رأساً درمانی فرآیند اتمام از پس سریعاً ضروریست ، نمود باز بیمار

پرستار بیمار بر اساس ارزیابی اولیه پرستاری )در بخشهای اورژانس بر اساس ارزیابی بالینی ( به روش زیر رنگ برچسب مناسب را 

 به کار می برد:  تعیین نموده و

 .برچسب های دایره ای با رنگ قرمز برای شناسایی بیماران مبتال به آلرژی شناخته شده به کار می رود 

 در فشاری، زخم به مبتال یا بیماران مستعد جمله از( خطر معرض در بیماران سایر شناسایی برای" زرد" رنگ برچسب های دایره ای با 

 می گیرد. قرار استفاده مورد )تشنج تغذیه، سو خودکشی، ریسک لیسم،ترومبوآمبو یا سقوط خطر معرض

  در صورت تعیین برچسب زرد پرستار بایستی حرف اول خطر را به انگلیسی بر روی برچسب زرد نوشته و روی دستبند شناسایی بیمار

 بنحوی که مشخصات بیمار مخدوش نشود بچسباند.

 نکته: 

a) تغذیه  سوء خودکشی و ریسک ، سقوط خطر معرض در فشاری، زخم به مبتال یا ی بیماران مستعددر مرکز آموزشی درمانی نمازی برا

 برنامه ارزیابی و مراقبتی اجرا می گردد.

b) .با توجه به اینکه همه نوزادان در معرض خطر سقوط هستند از زدن برچسب زرد به منظور خطر سقوط خوداری شود 

c) ی بیماران از معیار مورس و هامپی دامپی برای شناسایی بیماران در معرض خطر سقوط در بخشهای کودکان با توجه به شرایط سن

 استفاده می شود.

سقوط با معیار مورس و هامپی دامپی توسط  خطر معرض در فشاری با معیار برادن و برادن کیو و بیماران زخم به مبتال یا بیماران مستعد .4

 پرستار ارزیابی و شناسایی می شوند.

دارای ریسک خودکشی با همکاری واحدهای مددکاری و روانشناسی شناسایی و ارزیابی می شوند . بعد از ارزیابی، کارشناس  بیماران .5

 روانشناسی می بایست نتیجه ارزیابی را در پرونده ثبت و در صورت مثبت بودن به مسئول بخش / مسئول شیفت اطالع دهد.

ت تغذیه ای بیمار و ثبت در پرونده، بایستی موارد شدید سوء تغذیه را به مسئول بخش / کارشناس تغذیه پس از ارزیابی و تعیین وضعی .6

 مسئول شیفت اطالع دهد.

 ضروریست پرستار بیمار حرف اول ارزیابی های مثبت را طبق لیست زیر روی برچسب زرد نوشته و به دستبند شناسایی بیمار بچسباند. .7

 بیماران مستعد به سقوط Falling(F)  

 زخم فشاری   اران مستعد بهبیمPressure sore(P) 

  خودکشیSuicide(S) 

 تغذیه سوMalnourishment (M)     
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 ترومبوآمبولیسم Deep vein thrombosis (D)  

  تشنجConvulsion (c) 

 

تهیه و  (در صورتی که حین بستری دستبند بیمار آسیب دیده یا گم شود بایستی فورا توسط مسئول ذی صالح)منشی یا مسئول بخش .8

 تعویض شوند.

به منظور پیشگیری از وقوع حوادث تهدید کننده حیات الزامیست در موارد زیر بیمار صحیح با اقدام درمانی  صحیح توسط دو نفر از  .9

( تایید صحت شناسه ها، دستورات پزشکی،   بیمار هویت دوگانه مستقل کادر حرفه ای واجد صالحیت به طور همزمان و مستقل )چک

 طباق آنها با یکدیگر کنترل شوند :و ان

 پرخطر پروسیجرهای در بیمار هویت دوگانه مستقل چک 

 تغذیه مکمل وریدی 

  تمامی مراحل نسخه پیچی در داروخانه بستری 

 آماده سازی و دادن داروهای با هشدار باال 

  فرایند انتقال خون 

 

  .شود می امحاء و بخش تحویل بیماران شناسایی دستبند ترخیص هنگام در .10

 

  : نوزادان صحیح شناسایی

 نوزاد تولد از دو دستنبد با مشخصات مادر تهیه و ضمیمه پرونده می باشد که بایستی بالفاصله بعددر زمان پذیرش مادر به ازای هر قل .1

 .ی نوزاد بسته شودهابه مچ پا مادرتوسط کارشناس اتاق عمل مشخصات با چک مجدد از و بعد اتاق عمل ترک از وقبل

 : است الزامی نوزاد شناسایی دستبند روی بر ذیل موارد نوشتن 

 نام پدر در مورد اسامی مشابه( مادر خانوادگی ونام نام( 

 مادر پرونده شماره  

 نوزاد جنسیت  

 به روز، ماه، و سال تولد تاریخ 

 تولد ساعت 

 

) با توجه به سونوگرافی بیمار از قبل مشخص می . شود قید آنها شناسایی دستبند روی بر قلو است سه یا و قلو دو نوزاد که صورتی در .2

 باشد و به ازای هر قل دو دستبند آماده می شود.(

 مفقود نوزاد شناسایی دستبندهای از یکیفقط  صورتیکه در . شود بررسی پرستار توسط هر شیفت درطی باید نوزادان شناسایی دستبند .3

 . او ببندید پای مچ به و کرده تهیه جدید دستبند یک نوزاد برای ، گردد

 چک را بخش در بستری شناسایی نوزادان بستری نوزادان دستبندهای کلیه ، شود مفقود نوزاد شناسایی دستبند دو هر که صورتی در .4

 .نمایید تهیه جدیددستبند نوزاد برای ، نگردید مشاهده زمینه این در مغایرتی که صورتی در و کرده
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 : جراحی عمل از قبل یمارانب صحیح شناسایی صحیح فرآیند

 .دستبند شناسایی بیماران سرپایی ضمیمه پرونده بیمار توسط واحد پذیرش به اتاق عمل فرستاده می شود .1

اینچارج شیفت اتاق عمل ، و یا اینچارج همان سرویس بیمار را در بدو ورود شناسایی ضروریست  ،در زمان پذیرش بیماردر اتاق عمل  .2

خواست نماید که نام، نام خانوادگی،تاریخ تولد )سن(موضع عمل، نوع اقدام جراحی را به طور کالمی بیان و با تطبیق از بیمار درنموده و 

 آنها با پرونده و دستبند شناسایی ، بیمار صحیح را شناسایی نماید.

ایی مار به اتاق تعویض لباس راهنم، بیاینچارج شیفت اتاق عمل و یا اینچارج همان سرویس جراحی پس از انجام شناسایی بیمار توسط  .3

  می بندد.به دست وی با بیمار آن را دستبند شناسایی پس از چک مطابقت مسئول اتاق توزیع لباس و در آنجا 

 انجام و با دستبند و پرونده مطابقت داده می شود. .توسط پرسنل بیهوشی در قسمت پری آپ بیهوشی نیز شناسایی فعال بیمار  .4

 قبل از شروع پروسیجر/ عمل جراحی، در صورتی که بیمار هوشیار است:در اتاق عمل و  .5

 آورد زبان به موضع عمل، نوع اقدام جراحی را خانوادگی، نام و نام که نمایید درخواست بیمار از . 

 بیمار  ظهاریو با خودا هم با اورا پرونده و شناسایی دستبند روی بر مندرج مشخصات بیمار، صحیح شناسایی از اطمینان کسب جهت

 .تطبیق دهید

 بیمار  اظهاری را با خود عمل چارت بیمار و  آگاهانه عمل رضایت دربرگه مندرج جراحی عمل و موضع نوع اقدام جراحی پیش بینی شده

 .تطبیق دهید

 یک درجه وابستگانیا  و والدین از شده یاد موارد پرسش با ، باشد نمی هوشیار یا و است ذهنی معلول ویا کودک بیمار که صورتی در 

 . نمایید شناسایی صحیح بطور را او بیمار

 بیمار به دارو دادن و سازی آماده پیچی، نسخه نویسی، فرآیند نسخه در بیمار صحیح شناسایی

، نبه منظور پیشگیری از وقوع خطا در تمامی مراحل نسخه نویسی، نسخه پیچی، آماده سازی و دادن داروهای با هشدار باال به بیمارا

الزامی است بیمار صحیح با اقدام درمانی صحیح توسط دو نفر از کادر حرفه ای واجد صالحیت ذیربط) بر اساس شرح وظایف مصوب( به 

صورت مستقل از یکدیگر کنترل شود.) در بخشهای بستری، اورژانس و اتاق عمل توسط دو نفر پرستار واجد صالحیت حرفه ای یا 

 پرستار واجد صالحیت حرفه ای(پزشک ذی صالح، ذیربط و یک 

 :نمائید شناسایی را صحیح بیمار تؤامان بصورت ذیل روش دو حداقل از استفاده با 

 بیمار از خانوادگی نام و نام پرسش 

 بیماران شناسایی دستبند  

 : نمائید کنترل را ذیل موارد بیمار به دارو تجویز از قبل

 بیمار پدر نام نیاز صورت در و خانوادگی نام ، نام  

 دارو ژنریک نام  
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 دارو تجویز دفعات و دوز 

 دارو  تجویز راه و تاریخ 

 بررسی بیمار از نظر وجود آلرژی 

 : خون ازانتقال قبل بیماران صحیح شناسایی فرآیند 

دو نفر از مراحل زیر به صورت همزمان و مستقل توسط  ضروریست شود می انتقال صحیح بیمار به صحیح خون اینکه از اطمینان بمنظور .1

 کادر بالینی ذی صالح ) دو پرستار / پزشک و پرستار ( انجام گیرد.

 تایید هویت بیمار و شناسایی ایمن و فعال .2

 مقایسه و تایید هویت بیمار با پرونده و دستور تزریق خون .3

   درخواست برگه با خون بانک از ارسالی خون کیسه انطباق تایید و بررسی .4

 ر با مشخصات مندرج بر کیسه خون ارسالی و برگه خون و دستور تزریق خونمقایسه و تایید هویت بیما .5

 برای شناسایی دستبند باشد، نمی خود خانوادگی نام و نام کالمی بیان به قادر یا و است نوزاد یا و بیماربیهوش که صورتی نکته: در

 مشخصات با را بیمار شناسایی دستبند روی بر ندرجم اطالعات خون انتقال از قبل ندپرستارموظفهر دو . باشد می بیماران ضروری

 مطابقت دهند. بیمار پرونده

 : گیرند قرار بررسی مورد شناسایی دستبند بیمار/ پرونده با ذیل موارد حداقل است در تطابق خون/فراورده خونی ضروری .6

   کامل بصورت بیمار خانوادگی نام و نام  

 بیمار پدر نام  

 سالتولد به روز ماه  تاریخ 

 بیمار پرونده شماره 

 شماره خون / فراورده خونی 

 آزمایشگاه در بیماران صحیح شناسایی فرآیند

  و تاریخ و ساعت نمونه گیری ، ،نام بخش، شماره پرونده/ کدبستری ، خانوادگی نام و نام واجد بایستی ها نمونه کلیه برچسب .1

اشند. بشناسی ، سیتولوژی ، پاتولوژی، تجزیه ادار و انگل شناسی ( گروه آزمایش)بیوشیمی، هماتولوژی، ایمنوسرولوژی، میکروب 

 ،نام بخش( ، خانوادگی نام و )حداقل شناسه ها شامل نام

 یادآوریها :          

 .نوشتن نام بخش بر روی نمونه های ارسالی به واحدهای پاراکلینیک اجباری است  

 ر روی ظرف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه اجتناب گردد.از قید شماره تخت و اتاق بیمار و نام نمونه گیر ب 

 برای نمونه های ارسالی به بانک خون جهت تعیین گروه و کراس مچ، قید نام نمونه گیر روی ظروف حاوی نمونه بیماران الزامی  فقط

  .است
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 فوع(، حتما نوع نمونه و سایت نمونه گیری در موارد ارسال مایعات بدن، نمونه هایی که جهت کشت ارسال می شود )به استثنا خون و مد

 روی نمونه قید گردد.

 برچسب گذاری نمونه های آزمایش بر بالین بیمار و پس از نمونه برداری و تخلیه نمونه در لوله آزمایش صورت گیرد. .2

 گیری نمونه ظرف/لهلو جداره روی بر مستقیماً را مشخصات برچسب.شود اجتناب گیری نمونه ظروف درب به برچسب چسبانیدن از .3

 .بچسبانید

 .در قسمت باالی لوله نصب گردد Esrبرچسب نمونه های  .4

اعم از مخدوش، ناخوانا یا مشکوک )غیر قابل تشخیص قطعی( بودن  ها نمونه برچسب با ارتباط در ابهامی هرگونه وجود درصورت .5

 . شود انجام مجدد گیری نمونه ونه معدوم و الزم است ظرف یا لوله محتوی نم ،مشخصات مندرج بر روی ظرف محتوی نمونه،

 

 

 ی:منیراه حل ا نه 

 :توجه به داروهای با نام و تلفظ مشابه جهت جلوگیری از خطای دارویی .1

 رکلیه بخش های بیمارستان لیستی از داروهایی را که اسامی مشابه دارند و احتمال بروز خطا در آنها وجود دارد چه از نظر نام و چه از نظ 

 و ظاهر آنها( دردسترس کارکنان قرارداده اند شکل 

 ده شود تا یک نوع زنگ نبر روی داروی های مشابه شکلی بایستی بر اساس دستورالعمل های وزارت خانه برچسب های زرد رنگ چسبا

 هشدار برای پرسنل و پزشکان باشد

 شوند. یاورژانس با برچسب زرد رنگ نشان گذار یو اشکال مشابه در ترال یبا اسام یو آمپولها و داروها الهایو یجعبه محتو 

 

 یشناسایی فعال و مطابقت دستبند شناسای : بیمار هویت صحیح شناسایی .2

 

 :ارتباط موثر در زمان تحویل بیمار .3

 پرستاران( یا پزشکان شیفت دیگری )تغییر به خدمت کننده ارائه یک از 

 ریکاوری( اتاق کادر هب بیهوشی )گزارشات بعدی تیم به کننده ارائه تیم یک از 

 تشخیصی تخصصی یا درمانی خدمات دریافت برای دیگر بیمارستان به بیمارستان یک از 

 منزل به بیمارستان از ترخیص بیمار زمان در آنان خانواده و مراقبین بیمار، به سالمت خدمات کارکنان از 

 

 ر صحیح در محل صحیح بدن بیمارجانجام پروسی .4

 تکل جهانی وجود دارد عبارتند از:فرآیند اصلی که در پرو
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  محل عمل به درستی بایستی  توسط پزشک جراح بیمار مشخص شود) محل عمل باپرونده بیمار ،صحبت های  خود بیمار ، شرح حال

 بیمار وتشخیصهای پرستاری تایید شود(

 هده پرستار می باشددر بخش برعیی صحیح  بیماربه عنوان نفر دوم تایید محل عمل, شناسایی نوع عمل و شناسا. 

   تایید محل عمل, شناسایی نوع عمل و شناسایی صحیح  بیماربه عنوان نفراول  در اطاق عمل به عهده پزشک  جراح بیمار می باشد 

 در اطاق عمل به عهده پرستار سرکولر و اسکراب می به عنوان نفر دوم  تایید محل عمل, شناسایی نوع عمل و شناسایی صحیح  بیمار

 . باشد

 :کنترل غلظت محلول های الکترولیت .5

 باال توسط غلظت با الکترولیتی های محلول تجویز و سازی آماده نسخه پیچی، مراحل است ناخواسته الزامی وقایع از گیری پیش منظور به

 . کنترل شود یکدیگر از مستقل صورت به صالحیت واجد ای حرفه از کادر نفر دو

 

 :در مراحل انتقالی ارایه خدماتاطمینان از صحت دارو درمانی  .6

 ییدارو قیاستاندارد تلف ندیاستقرار فرآ 

 مصرف( فعات بیمار) نام، دوز، راه و د حیکامل و صح ییاطالعات دارو اخذ 

 پزشک با دستور ماریب ییدارو خچهیتار سهیمقا 

 یهرگونه ناهمخوان رفع 

 

 اجتناب ازاتصاالت نادرست سوند و لوله ها .7

 از نظر فیکس بودن، صحت عملکرد، میزان درناژ و اتصاالت را بخش دیگر یا شیفت قبل  گر،ید یمرکز درمان کیاز  ماریب لیهنگام تحو

out put  دیینماچک. 

 دییثابت نما  استاندارد ریها و کاتترها را با توجه به کاربرد مختلف آن هادر مس رلولهیمس. 

 د .یثابت کن ماریب یرا در جهت اندام تحتان یگوارش هیراه تغذ ریمس و ماریرا در جهت سر ب دییراه ور ریمس 

 (نتراتکالیا و دورالیاپ ،یانیبرچسب گذاری کاتترهای پرخطر ) برای مثال: کاتترهای شر 

  حیصح یاتصاالت با برچسب گذار کارگذاریکنترل تاریخ 

 

 :از وسایل تزریقات  مصرفیکبارصرفا استفاده  .8

 منیا قاتیزرت

  نرساند یبیننده خدمات آسک افتیدر ای مارانیبه ب. 

  نزند به ارائه کنندگان و کارکنان خدمات سالمت صدمه ای. 
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 نگردد. ستیز طیمح و درجامعه انیو ز بیاز آن باعث آس یسماندهای ناشپ 

 از گذاردن درپوش سرسوزن اجتناب شو داًیاک قیپس از تزر(Scoop   دست کیدر صورت ضرورت به روش)ی 

 خم کردن سرسوزن اجتناب شود ایاز دفع از شکستن  قبل.  

 های شکسته سرم ،  شهیها ، ش وکتی، آنژ ستورییب رینظ نشده ایو برنده مصرف شده  زیت لیروسایاست سر سوزن و سا یالزام

 دفع شود. منیاز مصرف در ظروف ا پس توسط فرد مجری ماًی، پنس های شکسته ، سرسوزن و...( مستق یجراح دهاییگا

 

 سالمتی های مراقبت با مرتبط عفونت از جلوگیری برای دست بهداشت بهبود .9

ون شستن دست ها توسط صاب ی  می باشد.مارستانیب از عفونت های رییگ شیدر پ اریمع مهمترینو  نیبهداشت دست به عنوان ساده تر

به مدت  ) (Hand rubروش  محصوالت ضد میکروبی با ها دست عفونی ثانیه و ضد 60 تا 40 به مدت های معمولی یا انواع ضدمیکروبی

 موقعیت زیر ضروری می باشد: 5در  ثانیه 30 تا  20

 ماریقبل از تماس با ب 

 کیبالفاصله قبل از انجام کار آسپت 

 ماریبدن ب عاتیبعد از احتمال تماس با ما 

 ماریبعد از تماس با ب 

 ماریاطراف ب طیبعد از تماس با مح 

 : دارو زیتجو حیل صحواص

انی، خطاهای دارویی حجم وقوع باالیی دارند. به منظور کاهش بروز این دسته از خطاها توجه به اصول صحیح تجویز در بین خطاهای درم

 دارو از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است.

 : از است عبارت دهی دارو قانون هفت

 صحیح داروی .1

 صحیح راه .2

 صحیح زمان .3

  صحیح دوز .4

 صحیح بیمار .5

  صحیح سازی مستند .6

 شده داده دستوردارویی مورد در سؤال با ارتباط در بیمار مراقبین یا بیمار ،کارکنان حق .7
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: در حقیقت کتابچه دارویی حاوی لیست داروهای مورد تایید وزارتخانه می باشد که از سوی پزشکان در  تعریف فرموالری دارویی

می باشد. در این کتابچه اطالعات مربوط به  نام ژنریک  بیمارستان قابل تجویز می باشد و بیمارستان موظف به تهیه داروهای این لیست

 داروها، دوز و اشکال دارویی موجود ثبت شده است.

 هر بیمارستان فرموالری دارویی مختص خود را دارد.

که عالوه  استفرموالری دارویی بیمارستان نمازی بصورت یک فایل اکسل از سوی واحد مدیریت دارویی تهیه و در اختیار بخشها قرار گرفته 

بر فهرست دارویی دارای لیست داروهای ضروری، داروهای یخچالی، داروهای با نام مشابه ، داروهای پرخطر، هشدار باال و فرموالری وسایل 

 مصرفی می باشد.

 ل :شام : داروهایی هستند که هنگام تجویز نیاز به چک مستقل دوگانه )دبل چک ( دارند و "باال هشدار"داروهای پرخطر 

 گانه 12مندرج در لیست  یداروها .1

 سیتوتوکسیک یداروها .2

 مخدر یداروها .3

 انسولین .4

  یقیتزر یبالک کننده عصب عضله و بیهوش یداروها .5

  گانه بایستی از داروخانه دارای برچسب هشدار باشند. 12نکته : داروهای 

 

 

 

 

 

 می  گذارده رنگ قرمز سبدهای در بخش در نگهداری محل در می باشند مشابه اشکال یا و اسامی دارای که باال هشدار با داروهای

  شوند.

 :دوز یمولت یداروها منیمصرف ا نهیمهم در زم ینکات   

 صر به فرد باشد.حکه راه حل من شودیم هیتوص یتنها در زمان یچند دوز یالهایاستفاده از و .1

 باز نشود. مارانیب نیرا در بال ییدارو الیچند و ایبه صورت هم زمان دو   .2

ر ب لایودن وباز نم خیو تار ماریبرچسب نام ب ندیاختصاص داده و بعد از چسبان ماریرا به هر ب یچند دوز الیو کیدر صورت امکان  .3

 شود .  یشده نگهدار هیتوص لحمو  طیکارخانه سازنده آن را در شرا هیتوص آن مطاابق با یرو

 . دیقرار نده یطیحات محو ترش های با اسپر یاحتمال آلودگ لیباز بخش به دل یرا در فضا یچند دوز یالهایو .4

 

 رتپالز. 10 آتروپین. 7 گلوکونات کلسیم. 4 پتاسیم دیکلر. 1

 دولیهالوپر. 11 نینفر یاپ. 8 پرسالینیها. 5 میزسولفات منی. 2

 پروپرانولول. 12 میسد نیهپار. 9 لیدوکائین. 6 میبیکربنات سد. 3
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 :ییایمیو ش یکیزیاصول مهار ف

 امکان پذیر است. صرفا بر اساس دستور پزشک یی و فیزیکیایمیانجام مهار ش

 باید ذکرشود. و مدت آن در دستور پزشک یکیزیالزم جهت مهار ف یاندامها

ت شیمیایی و فیزیکی ارزیابی و ثب مهار از پس و حین قبل، مستمر، صورت به بیمار بالینی شرایط و حیاتی عالیم درمان، به پاسخ ارزیابی

 گردد

 مستمر کنترل و ثبت گردد. صورت به شده مهار اندامهای عروقی عصبی سیستم کنترل و ثبت

 پرستاری ثبت گردد. گزارش در احتمالی عوارض و فیزیکی مهار خاتمه زمان شروع، زمان

 وجود با حتی پزشک مجدد ردستو بدون تکرار و پزشک امکان پذیر می باشد مجدد دستور به منوط صرفا شیمیایی و فیزیکی مهار تکرار

   غیر قابل انجام است. لزوم صورت در دستور

 یکه اعضا یمارانیدر ب نیممنوع است. همچن یکیزیبه پشت، مهار ف دهیخواب تیدر وضع نیبه مادر و جن بیامکان آس لیمادران باردار بدل در

 .باشدیدارد، مهار  عضو مبتال ممنوع م یآنها اختالل حرکت

 

 ج معوقه تستهای پاراکلینیک به بیمار / همراهاعالم نتای

 آماده  مار،یب صی( است که در زمان ترخ یبردار ریوتصو ی،پاتولوژ شاتی)آزما یصیتشخ یتمام تستها جهیمعوقه شامل نت جینتا

 باشد ینم

  با چک کردن پرونده بالینی بیمار )سرپرستار یا اینچارج / منشی بخش در زمان ترخیص بیمار بایستیHIS کاردکس، پرونده و ،

سپس  زمان مراجعه  . کندخالصه پرونده بیمار ( تست هایی که جواب آنها تا زمان ترخیص آماده نشده در دفترمخصوص ثبت 

 .می دهد. حیتوض ماری/ همراه بماری، به ب صیو ثبت در برگه آموزش زمان ترخ یجواب تست را به صورت شفاه افتیجهت در

 انه دفتر پی گیری نتایج معوقه را چک کرده و بر اساس تاریخ آماده شدن جوابها ، با واحد پاراکلینیک منشی بخش می بایست روز

 را دریافت و تا زمان مراجعه بیمار در بخش نگهداری نماید.  )مربوطه تماس گرفته و جواب آزمایشها ) غیر از پاتولوژی

 تیجه را در دفتر پیگیری نتایج معوقه ثبت نماید. منشی بخش بایستی با بیمار / همراه بیمار تماس گرفته و ن 

  مرتبه تماس تلفنی، موارد به اطالع پزشک معالج مربوطه رسانیده و در دفتر ثبت گردد3در صورت عدم پاسخ از سوی بیمار پس از 

  .نتایج معوقه پاتولوژی توسط منشی بخش پاتولوژی پیگیری و به بیمار اطالع داده می شود 

 ل تحوی مستقر در حیاط بیمارستان جنب مهد کودک "پذیرش اتاق عمل "در واحد بی رادیولوژی و جواب پاتولوژی گزارش های کت

 داده می شود.
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  Panic Value, Critical Values)  (بحرانی مقادیر

 بیمار به جدی آسیب منجربه است ممکن سریع اطالع و اقدام عدم صورت در که گرددمی اطالق تستهای پاراکلینیک نتایج از مواردی به

 .دهد قرار مرگ خطر معرض در را بیمار حتی یا و شده

 

 نحوه خبردهی مقادیر بحرانی به بخش مربوطه چگونه است؟

تلفن آزاد  خطوط از استفاده با باید ابتدا رادیولوژیآزمایشگاه/ پرسنل در نتایج بیماران بستری،  بحرانی مقادیر وجود صورت در

 یکطرفه

 (( Red line  جهت تایید صحت نتیجه، آزمایش را تکرار کند. در صورت تغییر در جواب ، نتیجه  سپس داده، اطالع بخش به

 خبر( –تکرار  -جدید را به بخش مربوطه اطالع دهد. )خبر

  Read Back .Write Down .Repeat Back Close the Loopروش چهار مرحله ای خبردهی 

 می باشد. بادل اطالعات بین کارکنان آزمایشگاه و کادر بالینیتروش چهار مرحله ای روش 

خواهم یک مقدار بحرانی را اطالع به پزشک، اینچارج بخش مورد نظرو یا پرستار از طریق خطوط آزاد تلفنی )تأکید گردد که می -1

 جهت بیمار..... گزارش کنم.(

 بازخوانی شنیده توسط خبرگیرنده در بخش بالینی -2

 اشت شنیده توسط خبرگیرنده در بخش بالینییادد -3

 بخش بالینی در خبرگیرنده بازخوانی یادداشت توسط -4

 

 (”Root Cause Analysis “RCAتجزیه و تحلیل علل ریشه ای خطا )

 وکلیه عوامل مسبب بروز حادثه می  یک مسأله واقعی علل هدفش شناختن که است ای یافته ساختار تحقیق و بررسی

 .گیرد یرا نیز در بر م یو محیط یفـراتـر از درگیر کردن فرد یا اشخاص است و علل زمینه ا یل ریشه اتحلی باشد.

 یک بروز مثالً یک موقعیت،  مجدد بروز از آنها حذف یا که اصالح باشد می حادثه بروز عامل مهمترین ای ریشه علل 

 .کرد جلوگیری خواهد فرآیند در خطا

 این که میزان یاگر برطرف گردد مسأله شناسایی شده یا به طور کامل حذف می شود علت ریشه ای علتی است که ا 

 )هم در داخل بخش ها هم در سطح کل سازمان (وقوع آن تا حد چشمگیری کاهش می یابد 

  هدف از انجامRCA  یادگیری از ریسک ها )رویدادهای ناگوار و فاجعه آمیز( با هدف حذف یا کاهش میزان احتمال یا

 می باشد . پیامد بروز آنها در آینده شدت
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 یک حادثه:مثالهایی از عوامل دخیل در وقوع 

   عوامل مرتبط با بیمار 

  عوامل شخصی 

   عوامل مرتبط با وظیفه 

   عوامل ارتباطی 

   عوامل اجتماعی و مرتبط با تیم 

   عوامل مرتبط با آموزش 

   عوامل مرتبط با منابع و تجهیزات 

  ایط کاری عوامل مرتبط با شر 

  عوامل مدیریتی و سازمانی 

 راندهای واحد ایمنی به سه صورت انجام می گیرد:

 

 راند های میدانی .1

 راندهای اعتبار بخشی .2

 ( walk roundراندهای مدیریتی) .3

 

 :راندهای میدانی 

ده، در هیه گردیاین برنامه به صورت ماهانه انجام شده و بخش های مختلف بیمارستان بر اساس پرسشنامه ای که از قبل ت

محورهای مختلفی شامل: شناسایی بیمار، ترالی اورژانس، دارودهی، نه راه حل ایمنی و مراقبت های عمومی مورد ارزیابی قرار 

می گیرند. در پایان به منظور انجام اقدامات اصالحی یک نسخه از نتیجه این ارزیابی در اختیار سرپرستار بخش قرار می 

 گیرد. 

 

 بار بخشی:راندهای اعت 

در این برنامه نظارتی، بخش ها بر اساس استاندارهای تدوین شده در کتاب اعتبار بخشی بررسی شده و تطابق اقدامات 

 بالینی صورت گرفته با سنجه های تعیین شده در کتاب مورد ارزیابی قرار می گیرند.
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 راندهای مدیریتی ایمنی ( بیمارwalk round:) 

 بیمار ایمنی مدیریتی بازدید ، بیمار ایمنی فرهنگ ارتقاء و سازی نهنهادی ضرورت به توجه با (Walk Round  حضور

 ستاریپر خدمات بالینی، رئیس گروه بیمارستان، رئیس بیمارستان، مدیر بیمارستان شامل: رئیس ارشد مدیران

 طالعات،ا فناوری پزشکی، تجهیزات داروخانه، فنی،) مورد حسب بر ها ،مسئولین بخش(بیمارستان مترون) بیمارستان

پذیرد. این راند بدون چک لیست و با تعیین وقت قبلی  بیمار، می ایمنی کننده هماهنگ ، کارشناس...( و انتظامات

 صورت می گیرد.

 خود را مطرح شنهاداتیپمشکالت و  یمنیدر ارتباط با موضوعات ا یرسم ریغ یصحبت ها یتوانند ط یکارکنان م 

 .ندینما

 

 ل انجام راندهای مدیریتی ایمنی بیمار از قرار زیر است:دستورالعم 

 .رنامه ب بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار بایستی در طول سال حداقل یک بار در هفته و به صورت مرتب صورت پذیرد

ضای اعبه  مدیریتی بازدید اولیه ریزی آن از طرف کارشناس هماهنگ کننده ایمنی انجام و همراه با دستورالعمل و فرم

 تیم و مسئولین بخشها ارسال می گردد.

 فرم . گردد می تکمیل بخش پزشک و پرستار سرپرستار، همکاران مشارکت با  بیمار ایمنی مدیریتی بازدید اولیه فرم .

 .داده می شود تحویل بالینی ایمنی مدیر به بازدید انجام روز در

 می گردد ثبت استم شماره و ایمیل ذکر با بخش دهنده پشنهاد افراد نام . 

 همه اطالع به مقتضی نحو به مربوطه فرم. گردد می ارسال بخش به راند واک از پس راند واک صورتجلسه فرم 

هفته پس از انجام واک راند، نتایج پیگیری  2سرپرستار بخش موظف است به مدت . می شود رسانیده بخش کارکنان

 د.و انجام مصوبه ها را به واحد ایمنی اعالم نمای

 

 )سقراط(    "  سعادتمند کسی است که از هر اشتباه و خطایی که از او سر می زند، تجربه ای جدید به دست آورد."

 

 دستورالعمل های اعتبار بخشی منابع:

 رحمانیانالهام  نعمت الهی میالد :  انگکنندتهیه 


