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 دستورالعمل تحویل نوبت کاری در پرستاری
 

 دستورالعمل تحویل نوبت کاری در پرستاری

یند تحویل مراقبت/ بیمار، مکانیسمی برای انتقال اطالعات، مسوولیت و اختیار از یک شخص یا گروهی از ارایه دهندگان فرا کلیات:

یگر و یا از یک واحد ه دهنده مراقبت حین تغییر نوبت کاری یا انتقال بیمار )از بخشی به بخش دیمراقبت به شخص و یا تیم بعدی ارا

مراقبت  ارایهدرمانی به واحد درمانی دیگر ( به منظور استمرار و تداوم مراقبت می باشد که یکی از اجزای اصلی برقراری ارتباط در 

 سالمت و نکته کلیدی در راستای ارتقاء ایمنی بیمار است.

در پرستاری است که طی آن اطالعات ضروری مربوط به بیمار  های تحویل بیمار و تبادل اطالعاتتعویض نوبت کاری یکی از موقعیت

بین کادر پرستاری نوبت های کاری مختلف مبادله می شود. این مهم عالوه بر تداوم مراقبت با بررسی جامع بیمار در بالین، تعیین 

اقدامات درمانی و دارویی بیمار باعث  های مراقبتی، مشارکت فعال کادر پرستاری دو نوبت کاری در امر تبادل اطالعات و مروراولویت

 گردد.ه خدمات با کیفیت مییذخیره وقت و زمان کادر پرستاری و ارا

 تعاریف : 7ماده

ساعت شبانه روز است که در برنامه ماهیانه بخش ثبت و کادر  07های زمانی معین برای کار در طول نوبت :نوبت کاری)شیفت (

یابند و شامل نوبت های کاری صبح ، عصر، شب و یا تلفیقی از آنها خدمات در محل کار حضور میه یپرستاری بر آن اساس جهت ارا

 است.

که بر اساس تصمیم سرپرستار، برای جانشینی  پرستاری است با تحصیالت حداقل کارشناسی پرستاری مسئول نوبت کاری) شیفت(:

 شود.پاسخگویی در نوبت کاری مربوطه تعیین میدر زمان عدم حضور وی به منظور مدیریت امور بخش/ واحد و 

به  / خدماتدهندگان مراقبت هیاز ارا یگروه ایشخص  کیاز  مراقبت بیمار اریو اخت تیولئانتقال اطالعات، مس یندفرا تحویل بیمار:

 باشد./خدمات در انتهای هرنوبت کاری میه دهنده مراقبتیارا یبعد میت ایشخص و 

آن اطالعات  یکه طدر انتهای هر نوبت کاری است و تبادل اطالعات  انماریب بخش و لیتحو یتهایاز موقع یکی تحویل نوبت کاری:

 .شودیمبادله م ینوبت کاری هر دو پرستار رکنانکا نیب ان و بخش/ واحدماریمربوط به ب یضرور
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پرستار/ مسئول نوبت کاری برای یک یا چند تصمیم سرپرستاری است که بر اساس نیاز بیماران بخش / واحد و  پرستار مسئول بیمار:

های پرستاری بیماران تعیین شده را در حد شرح وظایف مصوب طی بیمار تعیین تا با قبول مسئولیت،  انجام ونظارت تمامی مراقبت

 آن نوبت کاری به عهده گیرد.

مدت زمانی برابر یکساعت آیین نامه اجرایی قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سالمت،   5بر اساس تبصره ماده  :2ماده 

هم گردد و فرانحوی که وقت کافی برای تحویل بیماران در تعویض نوبت کاری در نظر گرفته شود بهبرای همپوشانی دو نوبت کاری 

 .ارکنان هر دو نوبت کاری منظور گردداین زمان در محاسبه زمان حضور ک

های مدیر پرستاری مرکز )مترون( با همکاری تیم مدیریت اجرایی بیمارستان زمان شروع تحویل نوبت کاری را در نوبت کاری :9ماده 

 مختلف تعیین و جهت استقرار در بیمارستان به اطالع کارکنان پرستاری می رساند.

یل و حضور بر بالین بیماران، تقسیم بیماران و فعالیتها توسط سرپرستار/ مسئول نوبت کاری بخش به یند تحوفراقبل از شروع :4ماده 

 شود.شیوه مراقبت موردی انجام، ثبت و پرستار مسئول هر بیمار تعیین می

داده شود. همچنین در یند به بیماران اطالع فرایند تحویل، شروع فرامنظور ایجاد آمادگی در بیماران جهت مشارکت در هب :5ماده 

 د متفرقه از بالین بیماران دور باشند.فراراستای حفظ حریم خصوصی بیماران الزم است ا

پرستار  بایست در هنگام تحویل بیمار به همراهیند تحویل است که میفرامسئول هدایت  ،کاری قبلسرپرستار یا مسئول نوبت:6ماده 

کارکنان پرستاری نوبت کاری بعد بر بالین بیماران حضور یابد و پرستار مسئول هر بیمار را در نوبت کاری قبل، مسئول و ماریب مسئول

 به بیمار معرفی نماید.

های ه مراقبتیمنظور پاسخ به نیازهای بیماران و ارایند تحویل بیماران، کارکنان پرستاری نوبت کاری قبل باید بهفرادر طول : 1ماده 

مسئولیت مراقبت از بیماران تا پایان تحویل کامل همه بیماران بر عهده کارکنان پرستاری نوبت قبل  ضروری در بخش باقی بمانند و

 ی باید حفظ شود.نوبت کار لیتحو ندیفرادر طول  مارانیتداوم مراقبت بمیباشدو 

  اطالعات غیر ضروری،اطالعات مربوط به بیماربا بهره گیری از مدل ارایهبرای اطمینان ازتبادل اطالعات مرتبط و پرهیز از  :8ماده

ISBAR7   شود:ه مییبر طبق آخرین اطالعات مندرج درپرونده و کاردکس،به شرح ذیل ارا و 

مورخ  719/د01454شناسایی هویت بیمار براساس دستورالعمل شناسایی صحیح بیماران در ابالغیه شماره  ::(Identify)مشخصات

 وزارت بهداشت، تاریخ پذیرش/ تاریخ جراحی، تشخیص و پزشک معالج 00/3/91
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دش خون و سیژناسیون، گروضعیت فعلی بیمار شامل وضعیت ذهنی، راه هوایی و اکبه ه اطالعات مربوط یارا (:Situationوضعیت )

 تیمانند محدودمار یب یها تیمحدودهمودینامیک، پوست و زخم فشاری، گوارش و تغذیه، راه وریدی و کاتترها، وضعیت حرکتی و 

 غذایی میاز راه دهان، رژ ییمواد غذا افتیدر در

 ای، سابقه پزشکی و داروهای مصرفی بیماربه اختصارشرح بیماریهای زمینه(: (Backgroundتاریخچه 

 ه یافته های مربوط به ارزیابی عالئم حیاتی، درد، میزان خطر سقوط و زخم فشارییارا (:Assessmentبررسی)

 گیری یاپیشنهاد و توصیه برای اقدامات بعدی و آنچه در مراحل بعد نیاز به تکمیل، پی (:Recommendationها )توصیه ها و پیگیری

-گیری مشاورهانجام پروتکل سقوط و زخم فشاری و سایر موارد قابل گزارش و پیانجام دارد مثل اجرای دستورات دارویی، 

 ها،آزمایشات، گرافی ها

 CUBAN اصول جهت تأمین کیفیت مطلوب و مبتنی بر استاندارد در هنگام تحویل بیمار باید اصول زیر که بر گرفته از:  3ماده 

 است در تمامی موارد تحویل کالمی بیمار رعایت شود:

 

 confidentiality اصل محرمانگی : -7

در زمان تحویل بالینی بیمار به اطالعات حساس و محرمانه بیمار توجه شود. این اطالعات باید در محیطی دور از بالین بیماران و با باید 

ال یابد.اطالعات صدای آهسته تبادل گردد. همچنین این قبیل  اطالعات نباید به خارج از محدوده بیمارستان و محیط درمان انتق

وان، ، بیماری های قابل انتقال مانند هپاتیت، اختالالت ر HIVتواند شامل نتایج مثبت آزمایشاتی  مانند حساس و محرمانه بیمار می

ری/ بارداری غیرمتعارف/ زنان رها شده، نوزادان رها شده فراخطر اجتماعی)کودک آزاری/ دختران قرار داشتن بیماردر گروه پر

خواهند محرمانه بماند.جهت حفظ حریم علیه زنان، سا لمندان، معلوالن/ اقدام به خودکشی( وسایر مواردی که بیماران میخشونت 

 .تواند خارج از اتاق بیمار انجام شودیند تحویل در بعضی از موارد میفرابیماران و حفظ اسرار آنها 
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 Uninterrupted ه گزارش:یپیوستگی در ارا توالی و -2

یند تحویل نوبت کاری به فرابایست شروع تحویل بیماران باید در محیطی آرام و بدون ایجاد وقفه انجام شود. در این زمینه می یی

 موقع و در زمان تعیین شده از قبل آغاز شود.

 

 Brife : خالصه بودن گزارش-9

اطالعات با حجم زیاد  ارایهانتقال اطالعات باید تا حد امکان به اطالعات ضروری و مرتبط با وضعیت درمانی محدود گردد و از 

 خودداری شود.

 

 Accuracy : صحت و دقت اطالعات -4

یچ بیماری سهل انگاری در یند تحویل صحیح و دقیق بوده و در مورد هفراباید اطمینان حاصل شود که تمام اطالعات انتقال یافته در 

حیطه انتقال اطالعات نشده است. اطالعات مراقبتی باید در ابتدا و انتهای هر نوبت کاری، به روز رسانی شده، شفاف و مختصر باشد و 

 . اطالعات نباید با استفاده از لهجه خاص و یا اصطالحات غیر معمول انتقال یابد

 

 Named Nurse: پرستار مسئول بیمار ه :

 بر اساس رعایت اصل استمرار مراقبت ضروری است پرستار مسئول بیمار تحویل بیمار را انجام دهد.

و...( به فشاری )احتمال سقوط، زخم  ماریب یمنیمربوط به امحرمانه و اطالعات ه اطالعات یاز ارا دیقبل با یکارکنان نوبت کار:71ماده

 .ندیحاصل نما نانیبعد اطم یکارکنان نوبت کار

به  یبررس نی. اشود یو صحت کارکرد بررس هیتعب یاز نظر درست ماریلوله و اتصاالت ب ،یدیراه ور ینیبال لیهنگام تحو به: 77ماده

 ه دهند.یارا یبهتر حاتیدر مورد مشکالت توض دهدیقبل فرصت م یکارکنان نوبت کار

شود در صورت وجود هرگونه ابهام و یا سؤال آن را بیان نماید. در باید فرصت تأیید و یا شفاف سازی اطالعات به بیمار داده : 72ماده 

 صورت تمایل بیمار، اعضای خانواده او نیز می توانند درهنگام تحویل بیمار حضور داشته باشند.

 

 



 

 

3 3 

 

 

 کارکنان پرستاری تحویل گیرنده می توانندجهت روشن شدن بیشتر وضعیت بیمار سؤاالت خود را مطرح نمایند. :79ماده 

یند تحویل بیمار، کارکنان پرستاری نوبت کاری بعد باید از ایمن بودن تجهیزات و محیط بیمار از جمله در دسترس فرادر طی : 74ماده 

یمار، نظم محیط به منظور تأمین ب بودن  و صحت کارکرد: زنگ احضار پرستار،دستگاه ساکشن، اکسیژن، و بقیه تجهیزات و نرده ایمنی

 حرکت و در دسترس بودن تجهیزات و ارتفاع تخت اطمینان حاصل نمایند.آسایش، راحتی 

 یند  تحویل نوبت کاری حضور داشته باشند.فراو دانشجویان پرستاری هم باید در  کارکنان کمک دهنده) متغیر(: 75ماده 

صی به سایر واحدهای پاراکلینیکی اطالعات مربوط به بیمارانی که در بخش حضور ندارند و جهت اقدامات درمانی یا تشخی: 76ماده 

 بیمارستان یا خارج از بیمارستان منتقل شده اند نیز باید به کادر پرستاری نوبت بعد گزارش شود.

در صورت همزمانی اعالم کد احیا با تحویل نوبت کاری اولویت با حضور در تیم احیا است، نحوه حضور در تیم احیا در زمان  :71ماده 

یند تحویل بیمار( توسط مدیریت پرستاری بیمارستان به بخش ها فرا)در نظر داشتن عدم وقوع تداخل و مشکل در  تحویل نوبت کاری

 ابالغ و اعالم می گردد.

به منظور رعایت احتیاطات کنترل عفونت جهت بیماران ایزوله مستقیم یا معکوس و به حداقل رساندن تردد در محوطه  :78ماده 

 .د حاضر در بالین به پرستاران مسئول بیمار در دو نوبت کاری محدود شوندفرابت کاری، ضروری است اایزوله هنگام تحویل نو

های یند تحویل نوبت کاری ضروری است هنگام تحویل نوبت کاری انتقال بیماران از اتاقفرابه منظور اجرای درست و کامل : 73ماده 

 و حیاتی محدود شود. عمل، بخش ها و سایر واحدها صرفا به موارد اورژانس

 در صورت عدم حضور پرستار مسئول ) اعزام / پاس شیر / ماموریت ....( پرستار جانشین، موظف به تحویل بیمار می باشد. :21ماده 

عالوه بر تحویل بیماران در بالین، موارد زیر تحت عنوان اطالعات کلی بخش توسط سرپرستار/ مسئول نوبت کاری قبل، به  :27ماده 

 سرپرستار/ مسئول نوبت کاری بعد تحویل می شود.

 آماربیماران پذیرفته شده،ترخیص شده وتعدادکل بیماران بستری 

 گزارش حوادث و وقایع خاص 

 وسایل بیماران بستری درصورت نگهداری درایستگاه پرستاری 

 داروهای مصرفی توسط سرپرستاربه همراه پوکه  درصورت نگهداری داروهای مخدردربخش های مجاز،نوع و تعدادداروها /

 .مسئول نوبت کاری بعدتحویل داده شود/ به سرپرستار مسئول نوبت کاری قبل،

که ضروری است سرپرستار/ مسئول نوبت کاری در هنگام  تحویل بخش نیز از موارد مورد انتظار در تحویل نوبت کاری است :22ماده 

 مسئول موارد ذیل را تعیین نماید:د فرااین دستور العمل( ا 7تقسیم کار ) ماده 
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 نظیر الکتروشوک  روندکنترل تجهیزات پزشکی ضروری که در مواقع مخاطره حیات بکار می 

 تحویل  ترالی  کد مطابق دستورالعمل ابالغی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور 

 های ابالغیکنترل یخچال دارویی بخش بر طبق دستورالعمل 

  در استوک بخش ازنظرتعداد وتاریخ مصرف و اقالم مصرفی موجود داروهاکنترل 

 کنترل نظافت و بهداشت پایه بخش 

  تبادل اطالعات مربوط به کلیه خرابی ها، تأسیسات، تجهیزات، قطعی آب و برق و گاز های طبی و تلفن ، سیستمHIS و غیره 

 باشند.ل حسن اجرای این دستورالعمل میمدیران پرستاری دانشگاهها و بیمارستانها مسئو  :29ماده 

 

 گزارش نویسی بر اساس استانداردهای اعتباربخشی

 

 قید ساعت و تاریخ پذیرش بیمار در اولین گزارش پرستاری 

 )... ثبت نحوه ورود بیمار به بخش در اولین گزارش پرستاری )برانکارد، ویلچر و 

  مشکل از زبان بیمار(ثبت شکایت اصلی بیمار در اولین گزارش پرستاری( 

 )ثبت علت بستری بیمار در اولین گزارش پرستاری )تشخیص اولیه پزشک 

 در بدو پذیرش و ثبت آن در پرونده بیمار ارزیابی وضعیت هوشیاری بیمار در اولین گزارش پرستاری بر اساس معیار گالسکو 

 در بدو پذیرش و ثبت آن در پرونده بیمار یابی اولیهارزیابی سالمت جسمی بیمار در اولین گزارش پرستاری بر اساس فرم ارز 

 در بدو پذیرش و ثبت آن در پرونده بیمار )با  ارزیابی سالمت روحی بیمار در اولین گزارش پرستاری بر اساس معیار ریچموند

 در نظر گرفتن خطر اقدام به خودکشی در بیمار و ...(

  شده دربدو ورود به بیمار توسط پرستار ارایهثبت آموزشهای 

گزارش نویسی ارتباطی است نوشتاری ودائمی که اطالعاتی را در رابطه با وضعیت مراقبت وسالمتی بیمار  :نویسی تعریف گزارش

 نماید.ما منتقل میهبه شکل سند ب
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 اساسی برشمرده زیر توجه نماید:  به نکات

 .فکر کردن قبل از نوشتن 

 هدف، موضوع و رابطه آنها توجه به 

 .در نظر گرفتن خواننده 

 بندی در حد لزوم. آگاهی به نکات دستوری و جمله 

 نویسی  ساده 

 .پرهیز از به کار بردن لغات و ترکیبات دور از ذهن 

 به کاربردن اصطالحات استاندارد 

 .بیان حقایق، بی آن که قصد برانگیختن احساسات را داشته باشیم   

 :ویسیاهداف گزارش ن

 ارتباط : اعضای تیم مراقبتی در کارهای خود به وسیله گزارش نویسی با هم در ارتباط هستند .-0

 ارایهآموزش: ثبت گزارشات بیمار، اطالعاتی در رابطه با تشخیص، ارتباط عالئم بیماری با هم، موفقیت یا عدم موفقیت درمان و ... را -0

 می دهد.

جمع آوری اطالعاتی در رابطه با تکرار یک بیماری، عوارض، استفاده از درمان یا پرستاری خاص، تحقیق : گزارشات منبعی برای -1

 مرگ و بهبودی و عوارض دارویی می باشد

نظارت و ارزشیابی سیستم های بهداشتی و درمانی: با مطالعه گزارشات، نکات ضعف و قوت در اقدامات انجام شده مشخص می -7

 گردد . شود و اشتباهات تصحیح می

 .تهیه صورت حساب مالی: از طریق ثبت کامل و صحیح گزارشات، صورت حساب مالی بیمارستان درست محاسبه می شود-5

درمان  یها استراتژیارزیابی و کسب اطالعات اساسی در ارتباط با بیمار: با ارزیابی اطالعات ثبت شده در گزارشات پرستاری،  -3

 الزم در مورد نیازهای درمانی و مراقبتی انجام می شود.پی گیری می شود و پیش بینی های 

 گزارش نویسی مهارتهای تفکر را تقویت می کند . -4
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 :خصوصیات یك گزارش علمی و صحیح

 محرمانه .3 سازماندهی  .5 پویا  .7  کامل و مختصر .1  دقت .0  . حقیقت 0

 :حقیقت در گزارش نویسی

 گردد.نماید، اطالعات واقعی منجر به درک اشتباه نمیگزارش صحیح بایستی حقایق را بیان 

 کند.گزارش باید شامل اطالعات عینی و توصیفی درباره پدیده هایی باشد که پرستار می بیند، می شنود و احساس می

عنوان از نماید جدا خودداری شود و به هیچ از کاربرد کلماتی که ایجاد شک، تردید و یا ابهام در فرد خواننده گزارش می -

 کلماتی چون به نظر می رسد، ظاهرا و ممکن است استفاده نشود.

 :دقت در گزارش نویسی

 موارد ثبت شده درباره بیمار بایستی دقیق باشد تا اعضای تیم درمان بتوانند به آن اعتماد کنند.

 نمایید. خودداری  غیراستاندارد  در تهیه گزارش از کاربرد عالئم اختصاری 

 اختصاری استاندارد را نیز دقیق هجی نمایید و سپس در گزارش نویسی استفاده کنید.عالئم  -

شود، توسط پرستار در ثبت گزارشات پرستاری به هیچ عنوان نبایستی اقدامات مراقبتی و درمانی که توسط یک پرستار انجام می

 دیگری ثبت یا چارت گردد.

رمانی و مراقبتی بایستی به وضوح ذکر گردد چه کاری، توسط چه کسی و چه زمانی در گزارشات پرستاری در ارتباط با اقدامات د -

 انجام شده است.

 گردند.چنانچه گزارش پرستار دقیق و با اطمینان نباشد قانون دانان نیز در حیطه کاری خود و قضاوت دچار شک و ابهام می -

باشد. امضای شخص بایستی دارای مشخصات گزارش دهنده می عامل دیگر جهت اطمینان از صحت و دقت گزارشات داشتن امضای -

 مهر، تاریخ و ساعت زیر باشد: نام و نام خانوادگی، سمت،

 : کامل بودن گزارش

گردد بایستی کامل و در ضمن مختصر نیز باشد. نوشته های مختصر درک آسانی دارد و اطالعاتی که در گزارشات پرستاری ثبت می

 خواندنش مشکل است و وقت را تلف می نماید.نوشته های طوالنی 

 در تهیه گزارش پرستاری بایستی از کاربرد کلمات غیرضروری اجتناب نمود.
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 : سازماندهی گزارش

 های مخصوص استفاده گردد.فرم اطالعات ثبت شده بایستی دارای نظم بوده و سازماندهی شوند و بهتر است از

 : محرمانه بودن گزارش

گیرد. بیمارستان حق تکثیر هیچ یک از اوراق  کلیه گزارشات باید محرمانه باشد ودور از دسترس همراهان و وابستگان بیمار قرار 

 پرونده بدون اجازه بیمار را ندارد.

 :پویا بودن گزارش

سبب بروز اشتباهاتی جدی گردد  تواندگزارش نویسی باید بصورت پویا و بدون تاخیر انجام شود. تاخیر در گزارش کتبی و شفاهی می

و در نتیجه نیازهای مراقبتی بیمار با تاخیر برطرف گردد .تصمیم گیری در ارتباط با مراقبت از بیمار باید براساس اطالعات گزارش شده 

 جاری صورت گیرد.

 یی که بایستی به طور جاری و بدون وقفه ثبت گردد شامل:هافعالیت

 عالئم حیاتی 

  اقدامات درمانیتجویز دارو و 

 آماده کردن بیمار برای تست های تشخیصی 

 پذیرش، انتقال، ترخیص یا مرگ بیمار 

 درمان تغییرات ناگهانی در وضعیت بیمار    

 

 یند درمان بیماران و ارزش حقوقی و قضایی آنفرااهمیت گزارش پرستاری در 

  پرستاری یا مهر مخصوص بخش نام خانوادگی، سمت و امضایپس از ثبت هرگونه اطالعات در گزارش پرستاری با زدن مهر نظام -0

 خود را وارد نمایید .

 به منظور جلوگیری از اتالف وقت، انتقال صحیح مطالب و سرعت بخشیدن به کارها، گزارش را خوانا و مرتب بنویسید.-0

 .گزارش خود را با خودکار آبی یا مشکی ثبت نمایید -1

بعداز  0بنویسید . بعنوان مثال ساعت  07تا  0روز در گزارش ساعات را بطور کامل با استفاده از اعداد جهت ثبت دقیق اوقات شبانه -7

 ثبت نمایید. 19:  05و ساعت نه و ربع بامداد را بصورت  01:  11ظهر را بصورت 

حیاتی پرونده در برگه چارت  ( را عالوه بر ثبت در برگه کنترل عالئم 08: 11بعداز ظهر) 3صبح و ساعت  3عالئم حیاتی ساعت -5

 عالئم حیاتی نیز رسم نمایید.
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هرگونه عالئم حیاتی ساعتی باید در برگه کنترل عالئم حیاتی پرونده نوشته شده و نام فرد کنترل کننده در محل مربوطه بصورت  -3

 واضح و خوانا ثبت شود .

ل از نوشتن گزارش باید توسط فرد نویسنده گزارش به طور کامل چنانچه نام و مشخصات بیمار در باالی صفحه نوشته نشده قب -4

 تکمیل و ثبت شود .

در صورتی که یک یا چند مورد از دستورات پزشک بنا به علتی اجرا نشده ضروری است دستورات اجرا نشده با ذکر علت آن در  -8

 گزارش ثبت شود .

مسئول شیفت است و باید در این زمینه دقت کافی برای جلوگیری  مسئولیت درج صحیح دستورات پزشک در کاردکس با پرستار -9

 از بروز اشتباهات بعمل آید .

کلیه اطالعات ضروری در مورد دستورات دارویی باید ثبت شود ) این موارد شامل: نام دارو، دوز دارویی، راه تجویز دارو، تاریخ و  -01

 زمان دادن دارو می باشد ( .

 .ارو به معنی ندادن دارو به بیمار می باشدکشیدن دایره دورد -00

در صورت ندادن دارو به هر علت و کشیدن دایره دور ساعت  تجویز  باید علت آن در باالی ساعت تجویز دارو به طور مختصر ذکر -00

ن دارو، پایین بودن شده ودر گزارش پرستاری نیز در مورد آن توضیح داده شود. )برخی از علل احتمالی عبارتند  از:  موجود نبود

 (…فشار خون بیمار و

با  توجه به  تشخیص  اصلی  یا افتراقی  بیمار  عالئمی  را  که  می تواند  در تشخیص قطعی بیماری، سیر بیماری و تصمیم گیری -01

 برای درمان کمک کننده باشد به خصوص در گزارش پذیرش بیمار حتما قید نمایید .

،  توسط دبسیار کامل نوشته شده  و  شامل ساعت  ورود بیمار، نحوه ورود )با پای خودش ، با برانکار گزارش پذیرش بیمار باید-07

 ،  توسط همراه و ... ( ، وضعیت هوشیاری بیمار، عالئم حیاتی هنگام ورود و سایر موارد مهم مشاهده شده می باشد.005اورژانس 

 رض جانبی آن را مد نظر قرار داده و در صورت بروز بالفاصله گزارش نمایید .با توجه به داروهایی که بیمار مصرف می کند، عوا -

 و تاریخ گزارش نمایید . ساعت  انواع آزمایشات پاراکلینیکی بیمار را درصورت انجام با ذکر -03

ر اقدامات انجام شده نظیر دریافت پاسخ آزمایشات را گزارش نموده و در صورت وجود موارد غیر طبیعی آنها را به طور کامل با ذک -04

 اطالع به پزشک و درمان های مربوطه گزارش نمایید .

کند میزان مایع دریافتی در شیفت خود را محاسبه نموده و در مایع دریافت می وریدی  طریق داخل  در صورتی که بیمار از  -08

 گزارش قید نمایید .

را دارد، باید فرم کنترل جذب ودفع در پرونده گذاشته شده و  I&Oمایعات در صورتی که بیمار دستور کنترل میزان جذب و دفع -09

 میزان جذب و دفع در هر شیفت با ذکر نوع و روش دریافت مایعات همچنین مقدار و نوع هرگونه مواد دفعی به طور دقیق ثبت شود .

فع و نیز در برگه چارت عالئم حیاتی در ستون را در برگه کنترل جذب و د I&Oساعته 07شبکار باید در پایان شیفت خود جمع  -01

 مربوطه ثبت نماید .
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ضروری است پرستار پس از مشاهده موارد غیر طبیعی در بیمار و یا  انجام مراقبت های خاص برای بیمار، در اسرع وقت گزارش  -00

 نماید .

مانند :دادن داروها، آمادگی برای   انجام گردد، هیچ تاخیری . یادداشت یک سری از موارد باید بدونجاری و پویا باشدباید گزارش -00

عمل و کارهای تشخیصی، پذیرش، انتقال، ترخیص و تغییر ناگهانی در وضعیت بیمار ، اندازه گیری عالئم حیاتی و... اما ثبت مواردی 

 مثل حمام دادن یا ماساژ و...را می توان به تاخیر انداخت .

 باید در پرونده ثبت شود .’ ( به طور کامل و جامع با ذکر کلیه مراحل احیا C.P.R بی ریوی ) گزارش عملیات احیای قل-01

 های پرستاری و درمانی قبل از اجرای آنها اجتناب نمایید .از ثبت روش ها و مراقبت-07

 .اجتناب شوداز تصحیح عبارات اشتباه در گزارش بوسیله الک و یا سیاه کردن و نیز پاک کردن آنها اکیدا -05

 گزارش پرستاری ارزش حقوقی و قضایی دارد و بنا بر این هرگونه تحریف در آن پیگرد قانونی به دنبال خواهد داشت .-03

ثبت اطالعات به صورت سازمان بندی شده در گزارش به راحتی قابل درک است .منظور از سازمان دهی این است که وقایع را به -04

  شوند.ترتیب زمان وقوع نوشته 

 مواردی را که خود انجام داده یا مشاهده نموده یا بر اجرای آنها نظارت داشته اید ثبت نمایید . أدر گزارش نویسی انحصار -08

 در صورتی که نیاز به نقل قول از سوی بیمار است عین گفته های بیمار را گزارش نمایید . -09

 مارستان را تهدید به تعقیب مواردی نماید دقیقا گزارش کنید.در صورتی که بیماری شفاها مسئولین درمانی بی -11

 از سوگیری در توصیف شخصیت بیمار با صفات ناخوشایند بپرهیزید.-10

 از انتقاد از سایرین در گزارشات پرستاری خودداری نمایید.-10

 ت کنید .اطالعاتی را که خودتان به پزشک معالج گزارش می نمایید)حضوری ، تلفنی ( دقیقا ثب-11

 ابتدا و انتهای گزارش جای خالی باقی نگذارید. ،در بین -17

 در پایان گزارش از مهر نظام پرستاری یا مهر بخش استفاده کنید. -15

در خصوص مشاوره های پزشکی باید توجه شود که دستورات مشاوره فقط در صورتی که توسط پزشک معالج یا پزشک مقیم در  -13

 .آنها داده شده قابل انجام می باشد و نباید هیچگاه به طور مستقیم و بدون اطالع پزشک معالج اجرا گردد پرونده دستور اجرای

 

 دستورالعمل تصحیح موارد اشتباه در گزارش پرستاری

 باشد . خواندنقابل  اما به نحوی که شود بر روی مورد اشتباه خط کشیده -الف

 . مورد اصالح شد و مهر و امضاء کنید.... بنویسید :  پایین گزارشدر قسمت  -ب
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 تحریف در گزارش پرستاری

 . اضافه نمودن مواردی به گزارش موجود بی آنکه تعیین شود که اضافه گردیده است 

 ثبت اطالعات نادرست در گزارش پرستاری 

 حذف نکات مهم گزارش 

 . ثبت تاریخ گزارش به نحوی که گزارش در زمان قبلی ثبت شده است 

 دوباره نویسی و تغییر گزارش 

 تخریب یا مخدوش نمودن گزارشهای قبلی یا موجود 

 اضافه نمودن مواردی به گزارش های سایرین 

 

 

 گزارشات شفاهی

 گزارش شفاهی یک ارتباط سیستماتیک است که هدف آن انتقال اطالعات ضروری برای مراقبت از بیماران می باشد.

گزارش شفاهی استفاده می نمایند. در این نوع گزارش یک پرستار خالصه ای از فعالیت ها و شرایط پرستاران روزانه چندین مرتبه از 

 بیمار در زمان ترک بخش برای استراحت و یا پایان شیفت را به پرستار دیگر منتقل می نماید.

 چهارنوع گزارش شفاهی توسط پرستاران استفاده می شود:

 گزارش تعویض شیفت 

 گزارش تلفنی 

 ش انتقالگزار 

 گزارش حوادث اتفاقی 

 بین بخشی بیمار مراجعه گردد. گزارش انتقالو گزارش تلفنیلطفأ به دستورالعمل تحویل نوبت کاری، روش اجرای  توجه:

 

 

 :گزارش قبل از عمل

 )ثبت ساعت تحویل بیمار به اطاق عمل و نحوه انتقال )برانکارد ،  صندلی چرخدار و غیره 

 قبل از تحویل به اتاق عمل ثبت عالئم حیاتی نهایی 

  ثبت وضعیت عمومی بیمار با قید GCS - BP – TPRو… 

 )ثبت وسایل و تجهیزات متصل به بیمار )سند ها ،لوله تراشه و غیره 
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 ثبت دستورات دارویی )پریمید ( قبل از عمل 

 )  آمادگی انجام شده )انما، شیو و غیره 

  سزارین و وضعیت جنین ثبت میشود کنترل صدای قلب و حرکات جنین و غیره در مورد سزارین ذکر سن حاملگی و علت

 الزامی است .ثبت نام و نام خانوادگی پرستار و امضاء گزارشات فوق با قید ساعت و تاریخ

 

 

 :گزارش بعد از عمل

 ساعت تحویل و یا ورود به بخش 

 ثبت نوع عمل انجام شده 

  ثبت وضعیت عمومی با قیدv/s وسطح هوشیاری، درد و غیره 

 ترشحات و پانسمان ،ثبت وضعیت درن ها و تیوب ها و سایر اتصاالت بیمار از نظر کارکرد صحیح 

 گیریثبت اقدامات انجام شده و قابل پی 

 ثبت روز های بعد از عمل بعد از تاریخ روز عمل در محل های مربوطه 

  وضعیت دفع ادرار و مدفوع نوزاد غ،فراشروع تغذیه با شیر مادر، استدر سزارین ذکر ساعت تماس مادر و نوزاد و ساعت، 

 مراقبت از بند ناف و سایر اقدامات انجام شده برای نوزاد مانند ویزیت پزشک و غیره

 شود. حتی اگر نوزاد سالم باشد.در بخش زنان و زایمان گزارش نوزاد به دنبال گزارش مادر ثبت می 

 
 

 :گزارش ریکاوری

  ساعت ورود به اتاق ریکاوریثبت 

 ثبت نوع عمل انجام شده 

 ثبت نوع بیهوشی، سطح هوشیاری و تاریخ شروع و پایان عمل 

 غ، خونریزی و ...( با قید ساعت ، نام و امضاء پرستار ، ثبت عالئم حیاتی ، زمان تحویل و ثبت فراوضعیت عمومی بیمار ) است

 تیوب ، وزنه ، همو واگ ...( ، لوله تراشه ، چستNGTاتصاالت مربوطه مثل )

 ثبت تحویل نمونه های بیوپسی به پرسنل و یا به همراه بیمار 

 تواند روی مراقبت بعد از عمل موثر باشد.خواسته که در اتاق عمل اتفاق افتاده است و میمطلوب و ناثبت هرگونه مشکالت نا 

 صورت گیرد. ال باید توسط پرستار بعدی فوراًثبت هر نوع مداخله یا ارزیابی که در زمان کوتاهی پس از انتق 

  نومالی ظاهری و ............آپگار ،آدر سزارین ثبت جنس نوزاد و 
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 :PIEروش 
 دارای ریشه پرستاری است . شامل : PIEروش 

 P (Problem یا مشکالت ) 

 I  (Intervention یا مداخالت ) 

 E  (Evaluation  یا ارزشیابی ) 

 شود .بررسی های روزانه پرستار در فلوشیت ها و فرم های معمول ثبت شده و از دوباره کاری جلوگیری میدر این روش 

شود و مشکالت باقیمانده همچنان در گزارش روزانه ثبت مشکالت حل شده پس از مرور پرستار از گزارش روزانه حذف می نکته مهم :

 . گردندمی

 

 

 مثال:

 P جراحی در ارتباط با عدم تجربه مشابهنقص و کمبود آگاهی درباره 

های معمول قبل از عمل برای بیمار توضیح داده شد. تمرین های پس از جراحی انجام شد. برای بیمار کتابچه مراقبت آمادگی

 های پرستاری بعد از عمل تهیه شد.
I 

 E .دهد. به مرور مراقبت های پرستاری بعد از عمل احتیاج دارد بیمار تمرین های پس از جراحی را به درستی انجام می
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 ثبت گزارش پرستاری و اطالعات در پرونده بیمار

.پرستار مسئول بیمار،تاریخ و ساعت پذیرش ونحوه ورود بیماررا در اولین گزارش پرستاری ثبت می نماید  

 پرستار مسئول بیمار ،شکایت اصلی بیماررا در اولین گزارش ثبت  می نماید.

.بیمار را در اولین گزارش پرستاری ثبت می نمایدپرستار مسئول بیمار ،وضعیت ارزیابی هوشیاری   

 پرستار مسئول بیمار ،علت بستری بیماررا در اولین گزارش ثبت می نماید.

ر اولین گزارش ثبت  می نمایدپرستار مسئول بیمار ،وضعیت سالمت روحی بیمار را د  

.پرستار مسئول بیمار ،وضعیت سالمت جسمی بیمار رادر اولین گزارش پرستاری ثبتمی نماید  

 آیا بیمار داروی پرخطر دریافت می نماید؟

 

 آیا در گزارش ثبت شده قلم خوردگی وجود دارد؟

 پرستار مسئول بیمار ،توضیحات وآموزشهای ارائه شدهبه بیمار در بدو ورود راثبت می نماید

..تاریخ وساعت ثبت گزارش رایادداشت می نمایدپرستار مسئول بیمار   

..گزارشات پرستاری خوانا،جامع، و بدون فاصله خالی بین آنها ثبت شده می شود  

.پرستار مسئول بیمار وضعیت تغذیه، دفع،فعالیت واستراحت بیمار رادر گزارش ثبت می نماید  

پرستار مسئول بیمار درصورت غیرطبیعی بودن عالیم حیاتی یا جواب ازمایشات 

پزشک اطالع می دهد.و با ذکر ساعت به  اقدامات الزم را انجام  

 اقدامات انجام شده ارزیابی می شود.

زارش رامهر پرستار مسئول بیمار درانتهای شیفت انتهای گ

.وامضاءمیکند  

 بله

 بله

 خیر

 بله

 خیر

.مینمایدرستار مسئول بیمار ،زمان انجام گرافی و ریپورت آن و انجام آزمایشات و پیگیری آنها را ثبت پ  

حین ترخیص وایمنی ( ارائه شده به بیماررا ثبت می نماید.  -پرستار مسئول بیمار آموزشهای)طول بستری

 درخصوص ایمنی است

.مشکالت بیمارشناسایی می شود  

 اولویت بندی مشکالت بیمارانجام می شود.

 برنامه ریزی جهت رفع مشکالت بیمارانجام می شود.

 برنامه اجرا می شود.

.پرستار مسئول بیمار گزارش را با خط ممتد بسته بصورتی که امکان اضافه کردن موردی وجود نداشته باشد  

پرستار مسئول بیمار توضیحات وآموزش عوارض دارو  به 

.بیمار را در گزارش ثبت می نماید  

پرستار مسئول بیمارگزارش راثبت وپرستار شاهد مهر زده 

 واطالعات آن را تکمیل میکند

پرستار روی گزارش اشتباه خط می 

کشد وکلمه اشتباه است را می 

 نویسد وگزارش صحیح را می نویسد 

 

گزارش نویسی فلوچارت  

 هه )مشکل ،مداخله،ارزیابی( نوشته شد PIEآیاگزارش پرستاری به روش 
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 دستورات پزشک توسط پرستار چک می گردد.

 

 پرستاردستورات پزشک را وارد کاردکس می گردد.

)فضای خالی موجود نباشد(ابتدا وانتهای دستورات پزشک با خودکار قرمز بسته می شود.  

 ثبت ساعت وتاریخ دستورات پزشک توسط پرستار کنترل می گردد.

می گردد. مشخصات سربرگ دستورات پزشک  توسط پرستار کنترل  

توسط پزشک در پرونده ، ثبت دستورات 

 بیمار

آیا در دستورات پزشک ساعت 

 وتاریخ ثبت شده ومهر وامضاء دارد؟

آیا در دستورات پزشک داروی 

 پر خطر وجود دارد ؟

دستورات پزشک  توسط پرستار چک کننده وپرستار شاهد 

.مهر وامضاء می گردد  

 

 بله

 بله

 خیر

وکامل شدن اطالعات الزم اطالع به پزشک   

پرستارشاهد نیز چک می گردد. توسط  

 پرستار اطالعات  مهر چک دستورات پزشک را کامل می کند.

چك دستورات پزشكفرایند   

 

 خیر
اطالعات مهر شاهد را پرستارشاهد  

 تکمیل می نماید
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 ارزیابی اولیه بیمار توسط پرستار

 کلیات :

بیمار توسط پرستار که شامل مصاحبه، های ارزیابی بیمار جزء کلیدی عملکرد پرستاری است ارزیابی ،شناسایی نیازها ، توانایی

 مشاهده و در نظر گرفتن عالئم بیمار است

 ی ، فرهنگی و شرایط تهدید کننده ایمنی بیمار است.، روحی، اجتماع منظور از ارزیابی اولیه بیمار بررسی جامع از وضعیت جسمی

 هدف کلی :

 اقبتتعیین و شناسایی نیاز ها و مشکالت بالینی و طراحی برنامه مر . 

 اهداف اختصاصی :

 ارزیابی سالمت بیمار در ابعاد جسمی ، روانی و اجتماعی

 و سقوط در یک فرم یها و ابزارهای ارزیابی تغذیه، زخم فشارپارچه سازی فرمیک

 تکمیل فرم در بخشهای بستری

 میها و بستری بیمار در اورژانس فقط در صورت نبودن تخت خالی در بخشو  باشددر بخش اورژانس مالک ارزیابی تریاژ می-

 تکمیل گردد.بایست 

 پایی فرم ارزیابی اولیه توسط بیمارستان تدوین گردد .در بخش شیمی درمانی سرپایی و تاالسمی سر 

 که بیمار به هر دلیلی قادر به صورت مصاحبه با بیمار و مشاهده و بررسی پرستار تکمیل شود .در صورتیهفرم بایستی ب

 .گیردد خانواده انجام میفرانباشد مصاحبه با یکی از ا گوییپاسخ

 تواند تکمیل گیرد اما با توجه به شرایط تا انتهای همان نوبت کاری میارزیابی اولیه بالفاصله بدو ورود بیمار به بخش انجام می

 گیرد .ی بعد انجام میحال بودن بیمار، بستری بیمار در زمان تحویل بخش ، حداکثر تا نوبت کارگردد .در صورت بد

 شود.بار در طول بستری بیمارانجام میارزیابی اولیه فقط یک 
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 شرایط تکمیل فرم ارزیابی      

 بیاطمینان از راحتی محیط ارزیا 

 تمایل بیمار به حضور اعضای خانواده 

 معرفی پرستار به بیمار 

 توضیح هدف و اهمیت مصاحبه و ارزیابی 

  گانهصورت جداهو پرسیدن سواالت باستفاده از سواالت باز 

 توجه به موضوعات مهم بیمار مثل سوال در خصوص هزینه درمان 

o  برای بیمار استفاده نمایید. قرمزدر صورت وجود سابقه حساسیت شناخته شده دارویی دستبند 

 

 ایارزیابی تغذیه

  روش محاسبهBMI 

  بدنیوزن به )کیلوگرم(/ قد به متر* قد به متر = نمایه توده 

  در صورتیکهBMI  شود.زده میصورت مقابل )خیر (عالمت است )بله (و در غیر این 01به دست آمده از فرد بزرگسال کمتر از 

  سال (ضروری است جهت اندازه گیری  09در نوجوانان )کمتر ازBMI جای استفاده از نوموگرام بزرگساالن این گروه سنی به

 (استفاده شود . 0و  0ویژه این گروه سنی )نمودار BMI  (Z-SCORE)،از نمودار زد اسکور 

 به این ترتیب که عدد  تفکیک دختر و پسر محاسبه و ثبت گردد.های مربوطه،بهمحدوده زد اسکور با استفاده از منحنیBMI 

ین دو عدد در ها  ( تعیین و محل تالقی اXها( و عدد سن نوجوان )بر حسب ماه (روی محور افقی )(Yنوجوان روی محور عمود

 .باشدنگر محدوده زد اسکور میها بیامحدوده منحنی

  باشد بیمار مبتال به سوء تغذیه است و باید خانه0و یا بیشتر از  -0اسکور کمتر از  دصورتی که ز این گروه سنی دردر +" 

 عالمت زده شود . "بله

  قابل توجه و نیازمند بررسی بیشتر توسط  بیمار باشد% وزن معمول 5کاهش وزن طی سه ماه اخیر در صورتی که بیش از

 کارشناس تغذیه است.
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در مورد بیمارانی که طبق نتایج ارزیابی و درخواست مشاوره پزشکی نیاز به مراجعه کارشناس تغذیه  درج وثبت شماره تخت  :نکته 

-یا تماس تلفنی به کارشناس تغذیه اطالع سرپرستار از طریق  ثبت در سیستم و  HISبیمار مورد نظر در تابلوی ایستگاه پرستاری  

نماید در مورد مادران باردار وجود دیابت ،پره اکالمپسی و اکالمپسی مورد تاکید برای اطالع رسانی به پزشک و درخواست رسانی می

 مراجعه کارشناس تغذیه است.

 

 ک / نوجوان بیمارراهنمای تکمیل بخش ارزیابی تغذیه ای کود

گرمی در  0111و 511های بستری کودکان، ترازو و قدسنج ویژه کودکان کالیبره شده با وزنه شاهد الزم است در کلیه بخش •

 های وزن و قد در بدو بستری اندازه گیری شده و در محل مربوطه در فرم درج گردد.ایستگاه پرستاری موجود بوده و شاخص

 م شود.ای(انجاصوص کودکان ) ترازوی کفهبا کمترین لباس و با ترازوی مخسال  0وزن کودکان زیر  •

 بسته به سن و توانایی کودک در ایستادن، قد خوابیده یا قد ایستاده کودک را اندازه گیری کنید. •

ش را اندازه اسال یا بیشتر دارد و قادر به ایستادن است قد ایستاده 0سال دارد، قد خوابیده و اگر  0اگر کودک کمتر از  •

 بگیرید.

 که نتایج ارزیابی حاکی از ریسک   ابتال به زخم فشاری باشد برای بیمار از دستبند زرد استفاده نمایید .در صورتی •

نماید میزان مخاطره در هر شیفت بایستی که با تغییر شرایط بیمار احتمال ابتال به زخم فشاری تغییر میبا توجه به این •

 پرستار ثبت گردد . ارزیابی و در گزارش

 

 بخش ارزیابی احتمال خطر سقوط :

 نتایج ارزیابی و میزان ریسک عالوه بر فرم ارزیابی در گزارش پرستاری و کاردکس نیز بایستی ثبت گردد . •

 که نتایج ارزیابی حاکی از ریسک سقوط باشد برای بیمار از دستبند زرد اسنفاده نمایید .در صورتی •

نماید میزان مخاطره در هر شیفت بایستی مال ابتال به زخم فشاری تغییر میتغییر شرایط بیمار احت با توجه به اینکه با •

 ارزیابی و در گزارش پرستار ثبت گردد .
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 بخش غربالگری و بررسی درد

  دور عدد مورد نظر بر حسب مصاحبه با بیمار دایره کشیده شود . ،دهی به دردامتیاز در 

 مشخص نمودن محل درد 

 طول مدت درد بر حسب متناوب و مداوم بودن 

 ی  با ذکر روش  و میزان تاثیر آنیی و غیر دارویهای تسکین درد بر حسب داروذکر روش 

 میزان تاثیر درد بر روی فعالیت بیمار 

 

 گروه پر خطر اجتماعی

  سالمندان  ،علیه زنان نوزادان رها شده خشونت ،/زنان رها شدهمتعارف/بارداری غیرریفراکودک آزاری/دختران

العالج و صعب های خاص،خانمانی و مجهول الهویه بودن /بیماری،معلوالن/اقدام به خود کشی/اختالالت روانپزشکی /بی

 نادربه شرح ذیل(از مصادیق آسیب اجتماعی می باشد.

 های  خاص شامل : تاالسمی ، هموفیلی و دیالیزبیماری 

  بیماری های صعب العالج مثلMS دیابت و سرطان، 

  بیماریهای نادر شاملPKU ) و ) سندرم و پوست پروانه ای 

 

 بخش نیازهای آموزشی و خود مراقبتی بیمار :

  کمیل گردد .تبراساس مصاحبه ، مشاهده و بررسی مستندات 

 تمایل بیمار به یادگیری 

 توانایی یادگیری بیمار 

  محدودیتهای جسمی و فیزیکی (، خواندن ،زبان ،انگیزشی و روانیموانع یادگیری بر حسب نوع آن  شامل :جسمی( 

 سایلو و ، تجهیزات، درمان، داروها و مصرف آنمراقبت ،یند بیماریفرا :ذکر نوع نیاز آموزشی بیمار بر حسب ،

 های حمایتی .معرفی سیستم گیری ،روند ترخیص ، فعالیت ، پی تغذیه،پروسیجرهای تشخیصی  درمانی ،
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 راهنمای ثبت صحیح اقدامات)کاردکس نویسی(
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 یدرمان یبهداشتدانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

 استان آذربایجان غربی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 راهنمای

 نحوه ثبت اقدامات    

تشخیصی ، درمانی و مراقبتی        

 درکاردکس پرستاری وکارت دارویی

 بخش های بیمارستانی

 اداره پرستاری -معاونت امور درمان 

 

 مرداد ماه سال 
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 هدف از تدوین کاردکس مراقبتی بیماران دربخش بستری:

و به حداقل رساندن اشتباهات  مراقبت از بیمار ، ایجاد سرعت عمل دربخش نظرگرفتن کاردکس برای هر هدف اصلی از در

بخش را درکنار هم به ما میی   کاردکس امکان مالحظه مجموعه اطالعات یک بیمار دراحتمالی است . همچنین استفاده از 

 دهد.

 مجموعه اطالعاتی که درکاردکس قابل دسترسی می باشند شامل موارد ذیل است:

، اقدامات تشخیصی یا درمانی مورد نیاز ه تخت بستری، شماراطالعات دموگرافیک بیمار، نام پزشک معالج، تشخیص پزشکی

  بیمارکه درساعات آینده باید انجام گیرد، مانند : مشاوره، رادیوگرافی، تاریخ عمل جراحی و....

 نحوه ثبت اطالعات درکاردکس مراقبتی :

 .برای ثبت درکاردکس از سه قلم )خودکارقرمز، خودکارآبی و مداد ( استفاده می شود 

 برای ثبت موارد مهم مانند حساسیت دارویی، خطراحتمال خودکشی، وجود زخیم ییا هرگونیه آسیی       :خودکارقرمز

و بطورکلی اطالعات خاص و هشیدار دهنیده     ERROR(، ثبت  DCپوستی، ممنوعیت تزریق عضالنی، قطع نمودن دارو ) 

 درمورد بیمارمی باشد.

 نام خانوادگی، سن ) دربخش نوزادان تاریخ تولد (، شیماره  برای ثبت موارد ثابت درکاردکس مانند: نام و : خودکارآبی

پرونده، کدکامپیوتری، نام پزشک معالج، نام پزشک جراح، تاریخ  و ساعت پذیرش، عالئم حیاتی زمان ادمیت، نوع بیمه 

درمانی، تاریخ و نوع عمل و داروهیا و سیرم هیای تجویزشیده، درخواسیت آزمایشیات و رادییوگرافی هیای تشخیصیی،          

 اقبتهای پرستاری و... می باشد.مر

 : برای ثبت موارد متغیر مانند زمان درخواست آزمایشات تکراری، ساعات انجام عالیم حییاتی، تغییرپوزیشین و...    مداد

 .می باشد
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 نکات مهم که درثبت کاردکس می بایست مورد توجه قرارداد :

های پرستاری با ذکرتاریخ و ساعت و یا بر اساس تشخیص  orderهای پرستاری به ترتی  ذیل درصورت وجود مراقبت

 انجام درکاردکس باید ثبت گردند:

 کنترل عالیم حیاتی 

 کنترل وضعیت هوشیاری 

 فلوی اکسیژن نحوه گرفتن اکسیژن همراه با نام وسیله و مقدار 

 تنفسی ( نوع راه هوایی مصنوعی و نحوه ونتیالسیون بیمار ) مد 

 ت داشتن راه تغذیه بیمار درصورNGT گاستروستومی و یا ژژونوستومی ، 

  فولی کاتتر ( نوع لوله ادراریF/C  یا اکسترنال کاتترE/C  ) 

  کنترلI&O   6-9-21ثبت با ساعت محاسبه مانند  

 چست تیوپ، وریدهای مرکزی، آرترالین، دستورتغییرپوزیشن و ماساژ،  های بعدی مواردی مانند:در ردیف

 دیگر نوشته می شود.فیزیوتراپی و نوع آن وموارد 

 اولین سطر قسمت  در روز و برای مدتی انجام می شود با مداد  درکه چند بار  آزمایشات روزانه بیماران و مواردی

 د.نادی باقی می مانآزمایشات و دستورات با ذکر تاریخ و به صورت مد

 های خونی در ستون آزمایشات ثبت گردد.هرگونه درخواست رزرو فرآورده 

 ثبت کلیه موارد گرافی(ها.Scan  ،MRI  ،XRY،C.T .درستون سایر اقدامات پاراکلینیکی درج گردد )...سونو و 

 مانند همودیالیز، تعویض  ثبت زمان درخواست انجام اقدامات( خون، درمانیLP  ..در ستون مراقبتو ). های پرستاری

 درج گردد.

  داروهایStat  وPRN .در فضای اختصاص یافته به داروهای تزریقی و غیر تزریقی ثبت گردد 

 و رو و در یک برگه   کاردکس بصورت پشتA4  و مورد استفاده قرار گیرد.چاپ 
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 نحوه ثبت دستورات دارویی درکاردکس مراقبتی:

 ذیل طراحی شده که یک نمونه فرضی آن براساس استاندارد آورده شده است. کاردکس دارویی بصورت

 نام پرستار
تاریخ 

DC 
 ساعت

تعداد قطرات 

 سرم دردقیقه
 دوز دارو

 نام داروی

 اضافه شده

مقدار 

 سرم
 تاریخ شروع نوع سرم

 gtt/min 01 250mg  Aminophlin cc 500 D/W 3/7/89 3-00 3/7/89 محمدی

 

 

  مواردی که داروHold  می شود، با مداد کلمهHold .و تاریخ آن درستون دارویی نوشته می شود 

  روی آنها یک خط صاف کشیده و کلمیه   با خودکار قرمزداروهایی که تغییر می یابند و یا قطع می شوندDC  روی آن

 درستون مربوطه قید گردد. DCنوشته شده و تاریخ 

 بعد از وز دارندخصوص داروهایی که تغییرددر ،DC  دارو، درکاردکس دوز جدید نوشته شود .نمودن 

  با خودکیار قرمیز  در صورت تغییر مورد قبلی با ذکر تاریخ  با خودکار آبی انجام وثبت رژیم غذایی و نوع فعالیت DC  و

 معمولی(  -مایعات – NPOمثال رژیم غذایی : مورد جدید در کنار آن نوشته شود.)

 (CBR – RBR – OOB)نوع فعالیت : 

 نکته : 

 کاردکس قبلی پانچ و درفایل مخصوص نگهداری و پاکنویس کننده نام و درصورت پاکنویس کاردکس دربخش ،

 مشخصات خود را بایستی قید کند.

 ها و یا دارو درکاردکس دوم نوشته می شود با عالمت فلش وجمله به کاردکس دوم مراجعه درصورتی که ادامه مراقبت

 شود، مشخص گردد. 

 

 

89/5/25 89/5/26 

89/5/25 89/5/27 
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  همه پرستاران باید از الگوی موجود استفاده نموده وکاردکس تمیز نگه داشته شود و مطال  آن بصورت منظم قید و از

 خطوط نوشتاری هماهنگ استفاده نمایند.

  آزمایشیات، اقیدامات پیاراکلینیکی،    پزشک دربرگه کاردکس شامل داروهای تزریقیی و غیرتزریقیی   دستورات دارویی ،

 های پرستاری می باشد.ها و زمان انجام مراقبتمشاوره

 ، دارویی که بایید بیه    محل نوشتن سرم قسمت فوقانی داروهای تزریقی است که بایستی نوع سرم ، ساعت شروع سرم

 وتعداد قطرات دردقیقه قید گردد.، حجم سرم آن اضافه شود

  برای سرمهایKVO .نیز ساعت شروع قید گردد 

 

 نحوه ثبت اطالعات درکارت دارویی :

 ی استفاده گردد.قیتزر یداروها یبراکارت دارویی در دو رنگ : سفید برای داروهای غیرتزریقی و صورتی 

نام وامضاء پرستار بیه  بیمار، شماره تخت، نام پزشک معالج، نام دارو، دوز دارو، راه مصرف، تاریخ شروع، درکارت دارویی نام 

 .قرارداده شوند قفسه استوک دارویی( که برای آن درنظرگرفته می شود و این کارتها در محلی )  درستی ثبت شده

 درابتدای هرشیفت کیاری انجیام شیده و تغیییرات بیا      های دارویی با کاردکس توسط پرستار مراق  بیمار کنترل کارت

 توجه به ویزیتهای مجدد بیماران اعمال گردد.

 د.نکارت دارویی دستورات پزشک به دقت مورد بررسی قرار گیربه هنگام نوشتن 

 

 نکته :

 ها الزامی است و ازتغییر آن جداً خودداری گردد.استفاده از کاردکس پرستاری و کارت دارویی دربخش (1
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 داروهای ترالی احیاء
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 نفرین اپی
 

 (1 بتا های روی گیرنده بر اثر با(برونکودیالتور ،)آلفا های گیرنده بر اثر با( خون فشار باالبرنده : دارویی دسته

 موضعی کننده حسبی داروهای اثر طوالنی کردن برونکواسپاسم، حساسیت، افزایش واکنش آنافیالکسی، شوک : مصرف موارد

 احیاء در 1m  g/1cc نفریناپی ازقلبی  ایست در ریتم برگشت آسم، حمله موضعی، خونریزی کنترل سوپراونتریکوالر، آریتمی

 .شوداستفاده می نوزادان احیاء در10cc /1 m  gنفرین اپی از و بزرگساالن

-تاکی قراری،بی مغزی، خونریزی توهم، قراری،بی ضعف، دید، تاری تنفس، در اشکال آپنه، هیپرتانسیون، ریتمی،دیس  :عوارض

 هیپرگلیسمی بطنی، فیبریالسون کاردی،

 قلبی های ریتمی ارگانیک، دیس قلبی های بیماری ،)آنافیالکتیک شوک جز به( شوک : کنتراندیکاسیون

 انسولین کنترل و خون قند بررسی بافتی، آسیب نظر از تزریق محل بررسی خون، فشار و نبض کنترل  :پرستاری مراقبت

 ده ادراری برون بررسی و قلبی مانیتورینگ تزریقی،

 آتروپین

 پاراسمپاتولتیک کولینرژیک، آنتی آریتمی، ضد  :دارویی دسته

 جراحی عمل از قبل واگ رفلکس بلوک ارگانوفسفره، با مسمومیت دوتآنتی سینوسی، کاردیبرادی قلبی، ایست  :مصرف موارد

 سه تا mg 0-3/1 اولیه دوز) شودمی AV گره هدایت سرعت افزایش و SA گره تحریک سبب برونش، و بزاق ترشحات کاهش برای

 .)باشدمی آمپول شش یعنی گرممیلی 3 آتروپین از استفاده مجاز دوز حداکثر و باشدمی نوبت

 خشکی هیجان، آتاکسی، ،)شودمی مغز در واگ تحریک سبب کمتر و  m g 0/5دوز مصرف چون( کاردیبرادی کاردی،تاکی  :عوارض

 )چشم داخل فشار( IOP افزایش یبوست، خوابی،بی و دردسر آنافیالکسی، لکوسیتوز، ادراری، احتباس میدریاز، دهان،

 یبوست، و ای روده هایصدا کاردی،کنترلتاکی و PVC – PAC رنظ از ECG بررسی ، BP ،کنترلI&O کنترل  :پرستاری مراقبت

 عارضه بروز صورت در ،)معده شستشوی درمان (خوراکی حد از بیش مصرف در ، IOP افزایش عالیم کنترل تنفس، وضعیت بررسی

 (دیازپام مصرف (تشنج
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 آمیودارون

 .)شود می کلسیم و پتاسیم سدیم، های کانال بلوک سبب (بطنی فوق و بطنی آریتمی ضد : دارویی دسته

 بطنی فوق ریتمی دیس آنژین، دهلیزی، تاکیکاردی دهلیزی، و بطنی فیبریالسیون : مصرف موارد

 در 540mg ،)آهسته بارگیری (ساعت 6 مدت در 360mg ، )سریع بارگیری( 10min مدت در 150mg :آمیودارون تزریق پروتکل

 )دارنده نگه دوز (شود می انفوزیون ساعت 18 مدت

-هیپر و هیپو قرنیه، در میکروسکوپی رسوب چشم، خشکی قلبی،نارسایی هیپوتانسیون، ریتمی،دیس کاردی،برادی : عوارض

 الکترولیتی اختالل ،)کبدی عملکرد تست( LFT تغییر نوتروپنی، سیتوپنی، پان ریه، فیبروز ریوی، سمیت تیروئیدی،

 دارو این مصرف دیگر عوارض از و )دارند ریوی بیماری زمینه که کسانی در خصوص به ( است پنومونی دارو این عارضه ترینخطرناک

 .است آبی رنگ به پوست رنگ تغییر

 و . تیروئیدی،گرفتن و کبدی عملکرد هایتست و هاالکترولیت سطح کنترل بیمار، هیدراتاسیون و I&O کنترل  :پرستاری مراقبت

 .شود می استفاده D/W 5% یا N/S های سرم از دارو انفوزیون قلبی،جهت ریتم

 

 آدنوزین

 آریتمی ضد : دارویی دسته

 ورود هایمسیر در و کندمی آهسته هم را AV گره از هدایت زمان و کندمی کند را SA گره ر د انقباضات ایجاد: ( PSVT مصرف موارد

 .)نماید می حفظ را سینوسی ریتم و کرده مداخله AV گره مجدد

 برونکواسپاسم پنه،دیس تهوع، هیپوتانسیون، تعریق، سینه، قفسه درد درد، سر دید، تاری گیجه،سر سر، سبکی احساس : عوارض

 ریوی اسپاسم برونکو ، VT دهلیزی، فیبریالسیون و فلوتر ، )بیمار سینوسی سندرم( SSS ، 3 یا 2 درجه AV بلوک : مصرف منع موارد

 تزریق از بعد و باشد ترنزدیک قلب به که شود تزریق عروقی در ترجیحا و شود انجام ثانیه 2 تا 1 طی سریع خیلی باید دارو تزریق(

 .)شود انفوزیون سریع سرم مقداری
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 از جلوگیری جهت ناگهانی وضعیت تغییر از اجتناب (، QT-QRS-PR فواصل کنترل  ECG بررسی ، I&O کنترل : پرستاری مراقبت

 (استاتیک ارتو خون فشار افت

 بهبود 2min-1 مدت در آریتمی اگر و شود تزریق ثانیه دو تا یک عرض در و لوسوب وریدی صورت به 6mg  :وریدی تزریق نحوه

 .شود تزریق 12mg داشت سوم بار تزریق به نیاز اگر و شود تزریق وریدی 12mg دوم بار برای نکرد پیدا

 

 لیدوکائین

 پذیریتحریک و داشته مستقیم اثر پورکنژ شبکه روی سدیم کانال انسداد با(موضعی کننده حسبی و آریتمیضد :دارویی دسته

 .)کند می کم را دیاستول مرحله در بطنی

 ( VF-VT )بطنی آریتمی درمان دیژیتال، با مسمومیت ، MI متعاقب آریتمی  :مصرف موارد

 تاری گوش،وزوز ادم، قلبی، ایست هیپوتانسیون، کاردی،برادی ،تشنج ،هوشیاری سطح کاهش خوابی،بی لتارژی، گیجی، :عوارض

 .است مرکزی عصبی سیستم تضعیف عارضه ترینشایع ماوک .ماوک و قلب عضله تضعیف دید،

 K-Na-Ca هایالکترولیت سطح کنترل و I&O کنترل ، QRS و PR زمان افزایش نظر از ECG مداوم بررسی  :پرستاری هایمراقبت

 در (تشنج عارضه بروز نظر از بیمار بررسی دارو، خونی سطح کنترل بدخیم، هیپرترمی نظر از بیمار بررسی و تنفسی وضعیت کنترل

 تنها.)باشدمی D/W5% سرم بهترین،  دارو انفوزیون جهت ،)شود تشنج باعث تواندمی معمول دوز از بیشتر دارو تزریق صورت

 .)شودمی استفاده وریدی تزریق جهت دارنده نگه ماده فاقد لیدوکائین آمپول

 می تزریق بلوس صورت به درصد 2 لیدوکائین داروی 3cc کیلوگرمی 60 بیمار در مثال( Stat صورت به 1mg/KG :دارو تزریق پروتکل

 .شود می انفوزیون  mg/  min 1صورت به دارنده نگه دوز تزریق به نیاز صورت در .)شود
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 گلیسیرین نیترو

 )وازودیالتور( عروق کننده متسع ، آنژین ضد : دارویی دسته

 هیپرتانسیون بحران آنژینی حمالت فیالکسی پرو ، CHF-MI -صدری آنژین درد کاهش : مصرف موارد

 پوست تحریک دهان، خشکی قلب، طپش ارتواستاتیک، هیپوتانسیون کاردی، تاکی سرگیجه، سردرد، : عوارض

 BP کاهش نظر از بیمار بررسی کرد، استفاده 5min فاصله به قرص 3 توان می آنژینی درد بروز صورت در : پرستاری مراقبت

 به نیاز دهنده نشان که عالیمی فعالیت با آن ارتباط و مشخصات ، شروع زمان ، دوره طول نظر از بیمار درد بررسی ارتواستاتیک،

 BP کاهش سر، سبکی احساس درد، سر : باشد می دارو دوز کاهش

 N/S دارو انفوزیون جهت مناسب سرم .گیرد  قرار گونه و لثه بین مخاطی قرص .شود مصرف خالی معده با و آب لیوان یک با باید قرص

 .باشد می D/W5% و

 

 )فروزماید ( الزیکس

 هنله صعودی قوس و پروگزیمال های لوله در سدیم و کلر ذبج باز مهار موجب دارو  دیورتیک، هیپرتانسیون، ضد  :دارویی دسته

 .دهدمی افزایش را )گلومرولی فیلتراسیون ریت( GFR محیطی عروق مقاومت کاهش با شود،می

 ، CHF دنبال به ادم کلیه، مزمن نارسایی ریه، حاد ادم هیپرکلسمی، مایعات، حجم افزایش از ناشی هیپرتانسیون  :مصرف ردموا

 )دهیدراتاسیون ارتواستاتیک، سیونتانهیپو ها، الکترولیت کاهش هیپوولمی، آنوری، حاملگی، دهی،شیر در مصرف منع( آسیت

 گلوکز تحمل عدم گلیسمی،هیپر کالمی،هیپو منیزیمی، هیپو کلسیمی،هیپو ترومبوسیتوپنی، لکوپنی، : عوارض

 باید دارو مصرف شدید هیپوتانیسون و دهیدراتاسیون و Cr و BUN افزایش صورت در کالمی، هیپو عالیم بررسی  :پرستاری مراقبت

 صداهای عمق و ریتم کنترل ، I&O و وزن روزانه کنترل  .شود کنترل گوش وزوز و گوش نواقص مدت طوالنی مصرف در .شود قطع

 .بینی و دهان مخاطی غشاء بررسی و ادم و پوستی تورگور بررسی ریوی، و تنفسی

 خوابیبی از تا شود مصرف زود صبح و غذا همراه دارو ، پتاسیمپر رژیم مصرف ناگهانی، وضعیت تغییر از گیریپیش  :بیمار به آموزش

 .شود جلوگیری

 

 



 

 

96 96 

 

 آمینوفیلین

 )برونکودیالتور( برونش کننده متسع  :دارویی دسته

 تنفسی محرک نوزادی، کاردی برادی و نوزادی آپنه در کمکی درمان حاد، برونکواسپاسم عالمتی درمان  :مصرف موارد

 اسهال، تنفسی، ایست کهیر، خون، گردش نارسایی آریتمی، سینوسی، کاردیتاکی قلب، تپش عصبانیت، تشنج، خوابی،بی  :عوارض

 خون فشار شدید کاهش ادراری، احتباس هیپرگلیسمی، تب،

 آلرژیک، هایواکنش نظر از بیمار بررسی تنفس، عمق و ریتم تعداد، ،بررسی بیمار هیدراتاسیون و I&O کنترل : پرستاری مراقب

 .گیرد صورت حیاتی عالئم کنترل با و آهسته دارو تزریق

 

 دیگوکسین

 .)میدهد افزایش را میوکارد به کلسیم ورود و افزایش را قلب انقباضی قدرت دارو این (مثبت، اینوتروپ آریتمی، ضد   :دارویی دسته

 پاروگزیمال کاردی تاکی ،)دارد را کاربرد بیشترین( دهلیزی فیبریالسیون و فلوتر قلب، احتقانی نارسایی  :مصرف موارد

 ( PAT)دهلیزی

 اسهال شکم، درد کاردی، برادی توهم، دید، تاری قلب، نارسایی شدت افزایش هیپوتانسیون، استئوپور، گیجه، سردرد،سر : عوارض

 روزانه، توزین و I&O بررسی خونی، و کبدی و کلیوی هایتست و (K-Na-Cl-Mg-Ca )هاالکترولیت سطح بررسی  :پرستاری مراقبت

 قطع دارو انفوزیون بود 60 از کمتر نبض که صورتی در (نبض و ECG ، BP مداوم کنترل ریوی، صداهای و ادم، پوستی، تورگور بررسی

 .)شود

 .باشد می FAB های بادی آنتی دیگوکسین دوت آنتی

 است موجود 0/5mg /1 cc و mg/2 cc 0/5 صورت دو به دارویی اشکال

 .است غفرااست و تهوع دیگوکسین با مسمومیت عالمت ترینمهم

 .برد می باال را دیگوکسین با مسمومیت احتمال هیپوکالمی و شود کنترل حتماً باید بیمار سرم پتاسیم سطح
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 پروپرانولول

 منفی کرونوتروپ منفی، اینوتروپ بلوکر، بتا بطنی، فوق آریتمی ضد میگرن، کمکی درمان هیپرتانسیون، ضد : دارویی دسته

 آریتمی ، میگرن از گیریپیش صدری، آنژین توکسیکوز، تیرو کمکی درمان اضطراب، کمکی درمان هیپرتانسیون، : مصرف موارد

 بطنی فوق

 ریوی، ادم آرترالژی، هیپوگلیسمی، برونکواسپاسم، هیپوتانسیون، قلب، احتقانی نارسایی کاردی، برادی لتارژی، توهم، : عوارض

 .)شود مصرف احتیاط با برونش عضالت انقباض دلیل به آسم و هیپوگلیسمی عارضه دلیل به دیابتی بیماران در (شبانه کابوس

 ادم و Cr کنترل و I&O کنترل شود، گزارش پوند 5 از بیش وزن افزایش و وزن روزانه ،کنترل BP ، PR کنترل : پرستاری مراقبت

 قطع نباید ناگهانی طور به دارو آنژینی های درد نظر از بیمار بررسی روبین، بیلی و کبدی های آنزیم بررسی ، ECG مداوم کنترل بیمار،

 .شود

 وراپامیل

 قلب های سلول داخل به کلسیم ورود مانع دارو این بلوکر، کلسیم آریتمی، ضد تانسیون، هیپر ضد صدری، آنژین ضد : دارویی دسته

 عروق اسپاسم مهار موجب دارو این دهد،می کاهش را اکسیژن به قلب عضله نیاز و کند می کم را قلب بار پس شود، می عروق و

 .شودمی محیطی عروق اتساع سبب و کرونری

 کاهش ( AV بر مؤثر انتخابی داروی ،)ناپایدار و پایدار زمتال،پرن ( آنژین درمان بطنی، فوق کاردیتاکی هیپرتانسیون، : مصرف موارد

 )ناپذیری تحریک دوره افزایش و هدایت سرعت

 تعریق، شکم، درد ریه، ادم انعقادی، اختالل عالیم سردرد، قلب، احتقانی نارسایی آسیستول، کاردی،برادی قلبی، بلوک ادم، : عوارض

 ها دیژیتال سرمی غلظت افزایش هیپوتانسیون، یبوست،

 فواصل نظر از ECG بررسی شود، تجویز کلسیم خون فشار کاهش صورت در ( BP-PR-RR )بیمار V/S کنترل  :پرستاری مراقبت

PR-QRS-QT ، و وزن روزانه کنترل I&O ، تظاهرات نظر از بیمار بررسی CHF )،ژوگوالر ورید اتساع و پنهدیس وزن، افزایش کراکل( 

 .شود خودداری وراپامیل تجویز از SSS و AV بلوک حضور در
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 هپارین

 ).شودمی فیبرین به فیبرینوژن تبدیل مانع و ترومبین شدن فعال غیر باعث (انعقاد ضد :  دارویی دسته

 پروفیالکسی ، IV ثابت کاتتر داشتن نگه باز ناپایدار، صدری آنژین ریوی، آمبولی ، DIC ، DVT باز، قلب جراحی  :مصرف موارد

 MI از بعد آمبولی،

 حاد نفریت شدید، کلیوی و کبدی هایبیماری ترومبوسیتوپنی، ، اولسر پپتیک لوسمی، هموفیلی، : مصرف منع موارد

 لرز و تب آنمی، هموراژی، هماچوری، خفیف، درد حساسیت، افزایش واکنش هماتوم، ترومبوسیتوپنی، خونریزی،  :عوارض

 پروترومبین زمان ( PTT روزانه کنترل بار، یک ماه سه هر ) مدفوع در مخفی خون و HCT ( خونی های تست چک  :پرستاری مراقبت

 و قیری مدفوع اکیموز، پتشی، ها،لثه از خونریزی بررسی بار، یک روز 3 تا 2 هر Plt کنترل.)برسد کنترل زمان برابر 2 تا 5/0 به نسبی

 .دارند برخونریزی داللت BP و HCT میزان کاهش رنگ، سیاه

 .کندمی خنثی را هپارین واحد 100 سولفات پروتامین گرممیلی یک و است سولفات پروتامین هپارین دوت آنتی

 دوبوتامین

 )دهدمی افزایش را قلب ده برون و دهد می افزایش را قلب عضله انقباضی قدرت دارو این (مثبت اینوتروپ : دارویی دسته

 در )مدت کوتاه درمان( قلب ده برون افزایش قلب هایجراحی و سپتیک شوک کاردیوژنیک، شوک هیپوتانسیون،  :مصرف موارد

 .ندارد تأثیر قلبی ریت روی بر دارند، قلبی ده برون کاهش و ریوی احتقان که بیمارانی

 آنافیالکسی، آسم، حمالت سردرد، پاراستزی، آنژین، هیپرتانسیون، قلب، تپش سینه، قفسه درد قلب، اکتوپیک ضربان : عوارض

 پنه دیس ، PVC اضطراب، کاردی، تاکی

 دوبوتامینباید  سپس شود برطرف هیپوولمی قلبی هایگلیکوزید تجویز با ابتدا هیپوولمی وجود صورت در   :پرستاری مراقبت

 )هوشیاری اختالل و ، گیجی ، سینه قفسه درد کنترل ( پرفیوژن و اکسیژناسیون در نقص نظر از بیمار بررسی .شود شروع

 به مبتال بیماران در ریه قاعده در طرفه دو کراکل گردنی، ورید اتساع ، S3 گالوپ پنه،دیس (قلبی نارسایی عالیم نظر از بیمار بررسی

CHF بررسی ادراری، ده برون و ها الکترولیت سرمی سطح کنترل ،)کاردیومیوپاتی و ECG 

 

 

 



 

 

93 93 

 

 

 دوپامین

 سمپاتومیمتیک مثبت، کرونوتروپ مثبت، اینوتروپ  :دارویی دسته

 و کاردیوژنیک شوک درمان ،ادراری جریان و خون فشار افزایش و قلبی ده برون افزایش برای شوک در کمکی درمان : مصرف موارد

 .است دوز به وابسته دارو اثرات شدید، و مقاوم ، مزمن نارسایی مدت کوتاه درمان اولیگوری، و سپتیک

-می ادراری ده برون افزایش باعث و مزانتز و کلیه و مغز در دوپامین هایگیرنده تحریک سبب )میکروگرم KG/5-2 ( پایین دوز در

 .شود

 . شودمی قلبی ده برون افزایش باعث و شده قلب یک بتا هایگیرنده تحریک سبب )میکروگرم KG/10-5 (متوسط دوز در

 .شود می خون فشار افزایش و )عروق( آلفا های گیرنده تحریک باعث )میکروگرم KG/10( از بیشتر باال دوز در

 درد سر آسمی، حمالت اضطراب، ازتمی، نفس، تنگی کاردی، برادی کاردی، تاکی بطنی، ریتمی دیس آنژین، : عوارض

 .)شود کنترل BP باید سپس شود کنترل هیپوولمی باید ابتدا شرایط این در( هیپوولمی نظر از بیمار بررسی : پرستاری مراقبت

 بروز صورت در .شود کنترل BP و PR دقیقه 5 هر یابد، کاهش دارو دوزاژ BP افزایش صورت در ، ECG مدام کنترل ، I&O کنترل

 .شود استفاده فنتوالمین از تزریق محل در تبیفل

 

 %10 گلوکونات کلسیم

  0.45meq/ml  گلوکونات کلسیم و ) 1.36meq/ml موجود کلسیم( کلراید کلسیم هاالکترولیت تعادل در کمک : دارویی دسته

 تزریق کلراید کلسیم دوز رببرا سه دوز با گلوکونات کلسیم باشد، موجود گلوکونات کلسیم و شود تجویز کلراید کلسیم که صورتی در

 .شودمی

 انتقال حین در منیزیمیهیپر کالمیهیپر کلسمیهیپو اورژانسی درمان کلسیم، کانال هایکننده بلوک با مسمومیت : مصرف موارد

 .)شودمی کلسمیهیپو سبب و است سیترات حاوی خون کیسه  چون (نوزادان خون تعویض و خون

 .شودمی خون فشار افزایش سبب عروقی انقباض و قلب انقباضی قدرت افزایش با
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  ترینفلبیت،شایع کلیه، سنگ کاردی،برادی هیپوتانسیون، قلبی، ایست آریتمی، شکمی، درد تشنگی، تهوع، سنکوپ،  :عوارض

 .است تزریق محل در وریدی تحریک : رضهعا

 نظر از ECG بررسی و بیمار مانیتورینگ .شود اجتناب گلوکونات وکلسیم سدیم کربناتبی همزمان مصرف از : پرستاری مراقبت

 شود، حفظ gr/dl 11.5-8.5 باید کلسیم سطح درمان طی در شود، قطع دارو موارد این بروز صورت در و اینورت T موج و QT فاصله

 .باشد مانیتورینگ تحت باید بیمار و شود تزریق آهسته است، الزم قلبی ریت و ریتم کنترل و قلبی وضعیت بررسی

 نالوکسان

 .)کندمی رقابت ها اوپیوئید با اوپیوئیدی های گیرنده محل در (نارکوتیک آنتاگونیست  :دارویی دسته

 کما نوزادی، آسفیکسی ، جراحی عمل از بعد ها نارکوتیک دپرسیون ها، کوتیکرنا از ناشی تنفسی دپرسیون : مصرف موارد

 سمیت تهوع، آلودگی، خواب ریوی، ادم بطنی، فیبریالسیون سینوسی، تاکیکاردی هیپرتانسیون، قلبی، ایست ترمور، تشنج، :عوارض

 کبدی

 قلبی وضعیت بررسی شود، کنترل PCO2 و PO2 و انجام ABG دارو، مصرف حین در دقیقه 5-3 هر V/S کنترل : پرستاری مراقبت

 کرامپ، ( دارو مصروف قطع هاینشانه بررسی بیمار، تنفسی وضعیت بررسی ، ECG مداوم کنترل و هیپرتانسیون و کاردیتاکی نظر از

 )غفرااست اضطراب، هیپرتانسیون،

 میدازوالم

 آورخواب بخش، آرام اضطراب، ضد بنزودیازپین،  :دارویی دسته

  تشخیصی اندوسکوپیک هایروش جهت بخش، آرام عمومی، بیهوشیالقاء عمل، از قبل اضطراب از گیریپیش : مصرف موارد

 تنفسی دپرسیون پنه، دیس آپنه، برونکواسپاسم، هیپوتانسیون، کاردی، تاکی زیاد، آرامش درد، سر آتاکسی، : عوارض

 می آنتروگرید نوع از باشد داشته وجود که صورتی در موشیفرا تورم، و درد قرمزی، نظر از تزریق محل بررسی  :پرستاری مراقبت

 میدازوالم دوت آنتی BP- PR –RR حیاتی عالیم کنترل آپنه، و تنفسی وضعیت تضعیف به توجه است، تر شدید سالمندان در و باشد

 .شود می تزریق شده رقیق و وریدی صورت به که است فلومازنیل
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 دیازپام

 تشنج ضد اسکلتی، عضالت کننده شل آور، خواب بخش، آرام اضطراب، ضد بنزودیازپین،  :دارویی دسته

 با CTscan و اندوسکوپی برای کمکی درمان الکل، قطع سندرم عضالنی، اسپاسم اضطراب، تشنج، کمکی درمان : مصرف موارد

 کنتراست،

 ناراحتی اشتهایی، بی یبوست، کاردی، برادی - ریتمی، دیس عروقی، قلبی کالپس لتارژی، خستگی، گیجه، سر درد، سر  :عوارض

 .است فلومازنیل دیازپام دوت آنتی خونی دیسکرازی کبد، عملکرد اختالل دید، تاری بینی، دو شکم،

 طوالنی درمان در CBC کنترل شود، قطع باید دارو 20mmHg میزان به SBP افت صورت در PR-BP-RR کنترل : پرستاری مراقبت

 نظر از بیمار بررسی تشنج، حمالت شدت و مدت طول ، نوع نظر از بیمار بررسی دارد، وجود خونی دیسکرازی احتمال چون مدت

 .کنیم کنترل بیمار در را LFT-LDH-Bill-Cr های تست ذهن، وضعیت و خودکشی به تمایل

 

 توئین فنی

 آریتمی ضد صرع، ضد  :دارویی دسته

 آریتمی ضد عامل نوروتیک، درد - نورولپتیک، تشنج /ژنرالیزه کلونیک تونیک تشنج لپتیکوس، اپی استاتوس  :مصرف موارد

 ها دیژیتال از ناشی آریتمی در خصوصا

 لکوپنی، لثه، پالزی هیپر هیرسوتیسم، اپیدرمال، توکسیک نکروز جانسون، استیون خوابی، بی سرگیجه، سردرد،  :عوارض

 لنفادنوپاتی هیپرگلیسمی، هپاتیت، بطنی، فیبریالسیون مگالوبالستیک، آنمی سیتوپنی، پان ترومبوسیتوپنی،

 توجه آن به آید می وجود به درمان شروع بعد هفته 12-3 توئین فنی به نسبت حد از بیش حساسیت سندرم : پرستاری مراقبت

 دارویی مسمویت سطح و 20mcg/ml-7.5 درمانی سطح کنید، چک را دارو سرمی سطح درمان شروع بعد هفته یک .نمایید

 30-50mcg/ml انفوزیون جهت سازگار محلول تنها .باشد می N/S %0.9 می رسوب شدیدا دکستروز سرم با تزریق در( باشد می 

 . شود قطع دارو مصرف بالفاصله باید پوستی سرخک شبیه راش ظهور صورت در .)دهد
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 باربیتال فنو

 آور خواب آرامبخش، تشنج، ضد : دارویی دسته

 تشنج خوابی، بی جراحی، از قبل آرامبخش آرامبخش،  :مصرف موارد

 عدم اسپاسم، برونکو میوز، تنفسی، دپرسیون گاستر، اپی درد جانسون، استیون لتارژی، ، CNS دپرسیون آلودگی، خواب : عوارض

 کما و تعادل

 نظر از بیمار بررسی تنفسی، وضعیت بررسی شود، کنترل بیمار حافظه و خو و خلق عاطفه، نظیر ذهنی وضعیت : پرستاری مراقبت

 عمق، و ریتم نظر از تنفسی وضعیت ،بررسی LFT و خونی های تست بررسی یرقان، و راش کبودی، درد، گلو ، تب ( خونی دیسکرازی

 حیاتی عالئم کنترل

 

 هیدروکورتیزون

 ساپرسانت ایمنو استروئیدی، التهاب ضد : دارویی دسته

 و فک وسیع جراحی از بعد شدید تورم کاهش اولسراتیو، کولیت کمکی درمان شوک، آدرنال، نارسایی شدید، التهاب : مصرف موارد

 دهان

 استئوپروز، عفونت، احتمال افزایش راش، استرس، آریتمی، هیپرتانسیون، ادم، قلب، احتقانی نارسایی آژیتاسیون، سردرد،  :عوارض

 وزن افزایش هیپرگلیسمی،

 گلیسمی هیپر و کالمی هیپو است ممکن(.کنید کنترل را ادرار و خون گلوکز و K دارو مدت طوالنی مصرف در  :پرستاری مراقبت

 بررسی ،ادم افزایش ادراری، ده برون ، I&O کنترل ساعت، 4 هر سینه قفسه درد و BP ، PR کنترل ،وزن روزانه کنترل .)دهد روی

 .خون کورتیزول سطح کنترل مدت طوالنی مصرف در عفونت، عالئم
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 کاپتوپریل

 خون فشار ضد،  ACE آنژیوتانسین مبدل آنزیم مهارکننده : دارویی دسته

 MI از بعد چپ بطن عملکرد اختالل ، دیابتی نفروپاتی از پیشگیری ، CHF ادم، شدید، تا خفیف هیپرتانسیون : مصرف موارد

 سیتوپنی، ترومبو سایتوپنی، پان لکوپنی، نفروتیک، سندرم ادراری، تکرر کلیه، نارسایی هایپرکالمی، گیجه، سر : عوارض

 آنژیوادم ،)عارضه شایعترین( سرفه تب، اشتهایی، بی کاردی، تاکی هیپوتانسیون، پریکاردیت،

 ،کنترل BP و نبض مداوم کنترل .)شود کنترل ماه 3 هر ای دوره صورت به Plt-WBC ( خونی های تست کنترل  :پرستاری مراقبت

 ادم بررسی و روزانه توزین و I&O کنترل ،)دارند نفروتیک سندرم بر داللت افزایش صورت در BUN-Cr ( کلیوی و کبدی های تست

 است بهتر شود، پرهیز ناگهانی وضعیت تغییر از وضعیتی خون فشار افت از جلوگیری جهت آلرژیک، های واکنش بررسی پاها، و دست

 .شود مصرف غذا از بعد ساعت دو یا و قبل ساعت یک دارو

 

 پرامید متوکلو

 غفرااست ضد : دارویی دسته

 تخلیه تاخیر درمانی، پرتو و درمانی شیمی از ناشی غفرااست و تهوع از پیشگیری غ،فرااست گاستروازوفاژیال، رفالکس  :مصرف موارد

 معده

 کاردی تاکی  هیپوتانسیون، یبوست، گیجه، سر زیاد، آرامش تب، راش، اکستراپیرامیدال، عالیم سردرد، قراری، بی اضطراب، : عوارض

 بررسی ،)پذیری تحریک اضطراب، افسردگی،( ذهنی وضعیت بررسی اکستراپیرامیدال، عالیم نظر از بیمار بررسی : پرستاری مراقبت

 شستشوی و نبات آب و آدامس از استفاده دهان خشکی رفع جهت ،)یبوست و اشتهایی بی غ،فرااست تهوع،( بیمار گوارشی مشکالت

 .شود مصرف دارو بهتر جذب جهت غذایی های وعده از پیش ساعت یک تا نیم شود، انجام دهان مکرر
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 رانیتدین

 H2 هیستامینی های گیرنده آنتاگونیست معده، اسید ترشح ضد : دارویی دسته

 سندرم مری، به معده رفالکس بیماری دئودنوم، زخم در دارنده نگه درمان معده، و دئودنوم زخم مدت کوتاه درمان : مصرف موارد

 دل سر سوزش استرس، - اولسر پروفیالکسی الیسون، زولینگر

 تزریق محل در خارش ، لکوپنی و ترومبوسیتوپنی یبوست، درد، شکم گیجه، سر آژیتاسیون، ضعف، : عوارض

 ساعت یک ها اسید آنتی شود، چک ای دوره صورت به کبدی ،تست Cr و BUN و I&O بررسی معده، PH بررسی : پرستاری مراقبت

 .شوند مصرف غذا از قبل ساعت یک یا بعد

 منیزیم سولفات

 جهت 20% و 10% محلولهای از که باشد می 50 %و 20% و 10% محلولهای صورت به منیزیم سولفات ( تشنج ضد : دارویی دسته

 .)شود می استفاده عضالنی تزریق جهت 50% محلول از و وریدی داخل تزریق

 مسمومیت هیپومنیزمی، ، TPN گلوکونات، کلسیم دوت آنتی اکالمپسی، و اکالمپسی پره در پایدار های تشنج کنترل : مصرف موارد

 ها دیژیتال با مسمومیت پوینت، دی تورسادس آریتمی باریم، با حاد

 هیپوترمی تعریق، فلج، آلودگی، خواب اسهال، آریتمی، هیپوتانسیون، کاردی، برادی : عوارض

 .شود قطع دارو مصرف غفرااست و تهوع رکتوم، خونریزی کرامپ، بروز صورت در ادراری، ده برون و I&O کنترل : پرستاری مراقبت

 بروز مدت طوالنی مصرف در ،) DTR رفلکس میزان کاهش و پنه گیجی،برادی ، تشنگی(منیزیم سولفات با مسمومیت عالیم بررسی

 دارد، وجود تنفسی دپرسیون احتمال ،چون دارو تزریقی مصرف در تنفسی وضعیت بررسی شود، بررسی کلیه سنگ و ادراری عفونت

 .)باشد دسترس در گلوکونات کلسیم ، منیزیم سولفات دوت آنتی عنوان به( .شود می مزاج اجابت تسریع سبب دارو خوراکی مصرف

 :دارو تزریق از قبل الزم اقدامات

 عمقی تاندون رفلکس کنترل*

 ادراری ده برون کنترل*

 )تنفس تعداد (تنفسی وضعیت کنترل*
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 دکستروز

 کالری کننده تأمین مایعات، جانشین : دارویی دسته

 در مایعات، جانشین ،)دارند ژنرالیز ادم که بیمارانی در خصوص به(کالری تأمین انسولین، مصرف علت به هیپوگلیسمی : مصرف موارد

 دیورز تشدید جهت آب با مسمومیت

 فسفاتمی هیپو منیزیمی، هیپو کالمی، هیپو تانسیون، هیپر قلب، احتقانی نارسایی هیپراسموالر، سندرم گیجی،  :عوارض

 T کنترل دارو، انفوزیون جهت بزرگ رگ از استفاده و نشت نظر از تزریق محل بررسی ها، الکترولیت سطح کنترل : پرستاری مراقبت

 از قبل BP کنترل کنند، می دریافت درصد 50 دکستروز که بیمارانی در BS مرتب کنترل گیرد، صورت تب بروز نظر از ساعت 4 هر

 افزودن از گردد، می دهیدراتاسیون ایجاد نیز و خون فشار افت سبب دیورز تشدید چون تونیک، هیپر قندی های محلول تزریق

 توان نمی و شده سلول وارد گلوکز با همراه شده تزریق K چون شود خودداری قندی محلولهای داخل به KCL هیپرتونیک های محلول

 .نمود طرف بر را قندی محلول تزریق از حاصل هیپوکالمی

 

 ASAآسپرین 

 )ها سالیسیالت( پالکتی تجمع کننده مهار مخدر، غیر درد ضد التهاب، ضد : دارویی دسته

 ناپایدار، و پایدار عالمت،آنژین بدون کرونری بیماری استئوآرتریت، کاوازاکی، سندرم ، MI منوره، دیس خفیف، درد  :مصرف موارد

 ترومبوآمبولیسم ایسکمیک، های سکته

 سیتوپنی پان خوابی، بی درد، سر نفروتیک، سندرم کلیه، نارسایی کالمی، هیپر معده، زخم ، GI ناراحتی هاضمه، سوء : عوارض

 راش برونکواسپاسم،

 های تست ، LFT کنترل مدت طوالنی مصرف در دارو، مصرف بعد ساعت 1 و قبل ساعت 1 بیمار درد و تب کنترل : پرستاری مراقبت

 و اسهال درد، شکم درد، خارش، زرد، صلبیه و پوست رنگ، بی مدفوع تیره، ادرار، کبدی مسمویت تظاهرات بررسی کلیوی، و خونی

 پا ساق و پا مچ پاها، ادم بررسی گوش، مسمویت عالیم بررسی ،تب
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 سدیم کربنات بی

 سیستمیک و ادراری کننده قلیایی : دارویی دسته

 با مسمومیت اسید، آنتی معده، اسید کننده خنثی ادرار، کننده قلیایی تنفسی، / قلبی ، احیا کمکی داروی : مصرف موارد

 .است واالن اکی میلی یک معادل سی سی هر .ها سالیسیالت

 حد از بیش مصرف دنبال به عارضه ترین شایع مایع احتباس الکالوز، کلیه، سنگ نفخ، هوشیاری، سطح کاهش ترمور،  :عوارض

 است هیپوکالمی سدیم بیکربنات

 کنترل ،)روزانه صورت به وزن و ادم ، I&O کنترل( مایعات تعادل بررسی ریوی، های صدا و ، PR ، RR بررسی  :پرستاری مراقبت

PH-PO2-HCO3 دلیل به گوارش دستگاه پرفوراسیون دارویی، نشت و آلکالوز نظر از بیمار بررسی گیرد، صورت درمان طی در 

 .داشت نظر مد باید را CO2 افزایش

 

 سالبوتامول

 )آدرنرژیک بتا آگونیست( برونش کننده گشاد  :دارویی دسته

 آسم حاد حمله ورزشی، آسم پروفیالکسی برونش، اسپاسم  :مصرف موارد

 دید، تاری دل، سر سوزش دهان، خشکی صدری، آنژین قلب، تپش کاردی، تاکی ، قراری بی ترس، گیجه، سر اضطراب، : عوارض

 عضله کرامپ

 نحوه مورد در بیمار به آموزش ، PR و BP کنترل ) ریوی های صدا حیاتی، یتفرا ( تنفسی عملکرد بررسی  :پرستاری مراقبت

 .شود قطع دارو مصرف بروز صورت در و واکنشی اسپاسم برونکو نظر از بیمار بررسی آلرژیک، های واکنش بررسی اسپری، از استفاده
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 خالصه محاسبات داروها
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 پزشک دستور دارویی را در پرونده بیمار ثبت می نماید.

 مسئول بخش/ پرستار مسئول بیمار دستور دارویی را در کاردکس وارد می نماید.

پرستار مسئول بیمار دارو را در کارت دارویی وارد می نماید.مسئول بخش/   

فرایند شستشوی دست را انجام می دهد.پرستار مسئول بیمار  

 پرستار مسئول بیماروسایل الزم جهت دارو دهی را آماده می نماید

 پرستار مسئول بیمارهنگام برداشتن دارو از قفسه مشخصات دارو را با کارت دارویی کنترل می نماید.

که نام بیمار قابل رویت باشد پرستار مسئول بیمارطوری دارو را روی کارت دارویی می گذارد  

 پرستار مسئول بیمارهنگام آماده کردن دارو ،مشخصات دارو را با کارت دارویی کنترل می نماید.

 پرستار مسئول بیمار، بیمار را شناسایی می نماید.

 آیا بیمار هوشیار است؟

وبا مستندات موجود مطابقت می دهد پرستار مسئول بیمار، مشخصات بیمار راپرسیده   

پرستار مسئول بیمار، دستبند شناساسایی 

 وپرونده بیمار را کنترل می نماید.

 پرستار مسئول بیمار، توضیحات الزم وعوارض جانبی دارو را به بیمار/همراه بیمار ارائه می نماید. 

 پرستار مسئول بیمارهندراب می کند.

نماید.پرستار مسئول بیمار دارورا آماده می   

 آیا در تزریق دارو مسیر رگ سالم است؟

 پرستار مسئول بیمار دارورا را با توجه به مالحظات خاص دارو، تزیق می کند.

 پرستار مسئول بیمارهنگام دادن دارو ی خوراکی ،نظارت الزم را درمصرف دارو توسط بیمار بعمل می آورد.

پرستار نام، شکل،دوز،روش وزماندارو دهی را در 

 پرونده بیمار ثبت می نماید.

باشدآیا دارو،جزء داروهای پرخطر می   

مسئول بخش /پرستار مسئول بیماروپرستار شاهد 

 دستور دارویی را در کاردکس وارد می نماید.

پرستار مسئول بیماربا همراهی پرستار شاهد 

شروع می کندیند دارو دهی را فرا  

بیمار،  مسیر وریدی پرستار مسئول 

 مناسب تعبیه می نماید.

 خیر

 خیر

یند دارودهی به بیمارفرا  

 بلی

 بلی

 خیر
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 آ نتی دوت برخی از داروها
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 باالقلم داروی با هشدار  72فهرست 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام دارو ردیف نام دارو ردیف

 آتروپین 1 کلرید پتاسیم 7

 اپی نفرین 8 سولفات منیزیم 2

 هپارین سدیم 3 بیکربنات سدیم 9

 رتپالز 71 گلوکونات کلسیم 4

 هالوپریدول 77 هایپر سالین 5

 پروپرانولول 72 لیدوکائین 6
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 بهداشت دست

 :مقدمه

H  e a lعفونت های مکتسبه از خدمات سالمت  t h C a r e -a s s o ci a t e d I n f e c t i o n s (H C A I منجر به افزایش مرگ  (

و میر و طوالنی شدن مدت اقامت بیماران در بیمارستان، ناتوانی طویل المدت، افزایش مقاومت آنتی میکروبیال میکروارگانیسم ها و 

 بار گران اقتصادی می شود.

 از طریق تماس مستقیم، غیر مستقیم، قطرات هوا و چرخه عمومی صورت می گیرد. H C A Iانتقال پاتوژنهای 

کارکنان خدمات سالمت می توانند با انجام پروسیجرهای تمیز یا لمس نواحی سالم پوست بیماران بستری دست ها یا دستکش 

 ستافیلوکک آرئوس، انتروکک یا کلستریدیوم دیفیسل نمایند. هایشان را آلوده به پاتوژنهایی نظیر باسیل گرم منفی، ا

 5به بیماران از طریق دست های کارکنان می باشد. برای کنترل عفونت در  عفونت انتقال راه ترین مهمبا توجه به این واقعیت که 

 موقعیت ذیل رعایت بهداشت دست ضروری است.

 قبل از تماس با بیمار .0

 قبل از پروسیجر آسپتیک .0

 بعد از مواجهه با خون و مایعات بدن بیمار .1

 بعد از تماس با بیمار .7

 بعد از تماس با محیط مجاور بیمار .5

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

54 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

55 55 

 

 

 

:موارد شستن دست با آب و صابون  

a) ها با توجه به معیارهای فرهنگی، قومی، عوامل محیطی و اعتقادات مذهبی ها )کثیفی مشهود دستدر صورت کثیفی آشکار دست

 شود(، در هر کشوری از دنیا توجیه می

b) ،آلودگی با مواد پروتئینی نظیر خون یا سایر مایعات و ترشحات بدن 

c) ای بالقوه تولید کننده اسپور از جمله در موارد طغیان های کلیستریدیوم دیفیسل بعد از استفاده هدر صورت مواجهه با ارگانیسم

  از توالت

 (Hand Rub)موارد استفاده از محلول مالش دست 

با  (Hand Rub) خدمات بالینی به شرح ذیل، مالش دست ها ارایهبرای ضدعفونی معمول دست ها در تمامی موقعیت های دیگر 

 توصیه می شود. (Alcohol- based handrub) استفاده از محلول های مالش دست با پایه الکلی

d)  مستقیم بیمارانقبل و بعد از تماس 

e)  بعد از در آوردن دستکش استریل یا غیر استریل 

f)  مداخالت درمانی تهاجمی برای بیمار )صرف نظر از پوشیدن  ارایهقبل از دست زدن یا هر گونه جابجایی وسیله مورد استفاده در

 دستکش( 

g) یماران بعد از تماس با مایعات یا ترشحات غشاء مخاطی، پوست آسیب دیده یا پانسمان زخم ب 

h)  در صورت احتمال تماس دست با نواحی تمیز بدن بعد از تماس با ناحیه و یا موضع آلوده بدن در حین مراقبت از یک بیمار 

i) )بعد از تماس با اشیاء یا سطوح بی جان محیطی مجاور و نزدیک بیمار )مشتمل بر تجهیزات پزشکی 
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 پایه الکل استفاده کنیم؟چگونه از محلول ضد عفونی مالش دست با 

 ثانیه است. 91تا  21مدت زمان برای مالش دست ها 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

.یك کف دست را از محلول پر کنید  

 

 

 

 

 

 

 دست ها را به هم بمالید.

راست را به پشت دست کف دست 

چپ و الی انگشتان بمالید.این عمل 

.را با دست دیگر نیز انجام دهید  

 کف دست ها و بین انگشتان

 را به هم بمالید.

پشت انگشتان را به حالت خمیده 

 شده به کف دست دیگر بمالید.

بصورت چرخشی  شست دست چپ را

توسط کف دست راست بمالید. این 

.عمل با دست دیگر نیز انجام شود  

کف دست چپ را بصورت چرخشی با 

انگشتان خم شده دست راست بمالید. 

 این عمل با دست دیگر نیز انجام شود.

 صبر کنید دست ها خشك شوند.

.حال دستهای شما تمیز هستند  
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:احتیاطات استاندارد  

احتیاطات استاندارد را باید برای کلیه بیماران تحت مراقبت در بیمارستان، صرف نظر از نوع بیماری و تشخیص، عفونی بودن یا نبودن 

:استاندارد الزم است در مواجهه با موارد زیر بکار برده شوندبیمار، رعایت نمود. احتیاطات   

 خون 

  همه مایعات و ترشحات بدن بجز عرق، صرف نظر از اینکه حاوی خون قابل مشاهده باشد یا خیر 

 پوست آسیب دیده 

 غشا های مخاطی 
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:براساس راه انتقال عفونت هات ااحتیاط  

آشنایی  براساس راه انتقال عفونت هاهای الزم فردی پرسنل درمانی بایستی با انواع احتیاطبه منظور استفاده ایمن از وسایل حفاظت 

 :ها عبارتند ازداشته باشند. این احتیاط

 (Contact).وتماس   (Droplet)(، قطرات(Airborneهوا  

خدماتی(بایستی موارد ذیل را هنگام کار با های بیهوشی واتاق عمل، پرسنل کلیه کارکنان درمانی )پزشکان،پرستاران،ماماها،تکنسین

 بیمار رعایت نمایند.

 (Airborne Precautions)هوایی  اتاحتیاط

 :دارد )مشکوک به عفونت یا عفونت قطعی و اثبات شده( عبارتند از ضرورت آنها برای هوایی احتیاط رعایت که هاییبیماری

 یاحنجره ریه سل 

 سرخک 

 مرغان آبله 

 نتشرم زونای 

 بیماران دچار عفونت HIV  تشخیص بیماری زمان رد یا در معرض خطر آن که بابت، سرفه و ارتشاح ریوی مراجعه نموده اند تا

 سل 

 بیماران دارای زخم پوستی باز ناشی از سل. 

 :اقدامات زیر را انجام دهندهای هوایی دارند، هایی که نیاز به رعایت احتیاطکلیه همکاران درمانی بایستی در هنگام مواجهه با بیماری

 .بستن درب اتاق بیمار .0

 خروج هوا از اتاق بیمار باید بطور مستقیم به فضای خارج و بیرون باشد )نه داخل بخش(. .0

)کامالً روی صورت فیکس شود( N95ماسک  از بیماران با تشخیص های فوق الذکر می شوند.باید اتاق وارد دیکهفراا تمام .1

 استفاده نمایند. 

 .زاستفاده ازماسک دستها را شسته و ماسک را داخل سطل زباله های عفونی بیاندازیدپس ا .1.0

 ساعت استفاده تعویض نمایند. 3راحداکثر پس از  N95 ماسک .1.0

 .درصورتی که ماسک خیس یا مرطوب شود،باید تعویض گردد .1.1

 .ازآویزان نمودن ماسک به گردن اجتناب کنند .1.7
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قبل از ترک اتاق، بیمار باید یک ماسک جراحی استاندارد بپوشد. پرسنلی که قرار جابجایی بیمار باید محدود گردد و  .1.5

 است بیمار را تحویل بگیرند، باید قبل از جابجایی بیمار مطلع شوند تا احتیاط های الزم را بکار گیرند.

 

 (:Precautions Dropletقطرات ) احتیاط

شود. این ذرات حین صحبت، عطسه یا سرفه از این نوع احتیاط استفاده میدرشت )قطره(،  هایآئروسل انتقال از جلوگیری برای

 شوند. کردن یا در زمان انجام اعمالی مانند ساکشن یا برونکوسکوپی ایجاد می

 دارد عبارتند از: ضرورت آنها قطرات برای احتیاط رعایت که هاییبیماری

 باکتری هموفیلوس آنفلوانزای نوع  ناشی از عفونت هایB  مهاجم، مننگوکوک، بیماری پنوموکوک مقاوم به چند دارو، مایکوپالسما

 پنومونیه

 اوریون 

  سرخجه 

  09پاروویروس B  

 آدنوویروس در نوزادان یا اطفال 

 دیفتری حلقی 

 هموفیلوس آنفلوانزا مننژیت یا اپی گلوتیت ناشی از 

 آنفلوانزا در اطفال و نوزادان پنومونی ناشی از هموفیلوس 

  سرفهسیاه 

  طاعون ریوی(پنومونی ناشی از طاعون( 

 استرپتوکوک عامل با فارنژیت یا پنومونی یا مخملک (گروهA )خردسال اطفال یا نوزادان در 
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 دارند، اقدامات زیر را انجام دهند:احتیاط قطرات هایی که نیاز به رعایت کلیه همکاران درمانی بایستی در هنگام مواجهه با بیماری

توان آنها را در یک اتاق بستری کردن بیمار در اتاق خصوصی )در صورت وجود چند بیمار با یک بیماری خاص، میبستری  .0

 نمود(.

 .باشد.بالمانع میدرب اتاق بدلیل جابجایی کم ذرات در حدود یک متر باز بودن  .0

 در فاصله یک متری، باید از ماسک استاندارد جراحی استفاده گردد. با بیماردر صورت کار  .1

 های استاندارد است.استفاده از گان و دستکش تابع اصول احتیاط .7

استفاده از گان در صورت انجام اعمالی که احتمال پاشیده یا پخش شدن مایعات بدن وجود دارد. و در صورتیکه مقدار  .7.0

 شود.ز استفاده میترشحات زیاد باشد از پیش بند نی

دست ها در فواصل تماس بین  شویها از دست، شستها بالفاصله پس از خروج دستکششستن دست ،پوشیدن دستکش .7.0

 بیماران

 در صورت انتقال و جابجایی بیمار به خارج از اتاق ایزوله، بیمار باید ماسک استاندارد جراحی بپوشد. .5

 (Contact  Precautionsتماسی ) احتیاط

جلوگیری از انتقال ارگانیسم های مهم که از طریق تماس مستقیم )لمس کردن بیمار( یا تماس غیرمستقیم )تماس با اشیا و برای 

 شود. یابند رعایت احتیاط تماسی توصیه میوسایل یا سطوح آلوده محیط بیمار( انتقال می

 ضرورت دارد: هادر آن رعایت احتیاط تماسی ی کهموارد

 های مقاوم به چند دارو )انتروکوک مقاوم به وانکومایسین، استافیلوکوک اورئوس مقاوم یونت یا کلونیزه با باکتربیماران دچار عف

 سیلین یا با کاهش حساسیت به وانکومایسین، انتریت با عامل کلستریدیوم دیفیسیل(به متی

 دهانی )شیگال، روتاویروس و هپاتیت  -عفونت های منتقله از راه مدفوعی (A 

 کنند. اختیاری داشته یا از پوشک استفاده میبیمارانی که بی 

 های اسهالی حاد که احتماالً دارای منشأ عفونی هستند. یماریب 
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دارند، اقدامات زیر را انجام احتیاط های تماسی هایی که نیاز به رعایت کلیه همکاران درمانی بایستی در هنگام مواجهه با بیماری

 دهند:

بیمار در اتاق خصوصی )یا بستری چند بیمار با عفونت یکسان در یک اتاق، در صورت نبودن اتاق خصوصی به تعداد بستری  .0

 کافی(

 استفاده از وسایل محافظت شخصی برای محافظت پوست مواجهه دیده و لباس شامل: .0

 پوشیدن دستکش در زمان ورود به اتاق 

 درآوردن دستکش قبل از ترک اتاق 

 رفع آلودگی دست(ها با یک مادة طبی شوینده دست یا مادة حاوی الکلAlcohol-based hand rub بالفاصله پس از )

 درآوردن دستکش 

 جلوگیری از آلودگی مجدد دست ها قبل از ترک اتاق 

 استفاده از گان در صورت احتمال تماس قابل مالحظه لباس پرسنل با بیمار یا سطوح محیطی پیرامون بیمار 

 ن در صورت افزایش خطر تماس با مواد بالقوه عفونی بیمار )در صورتیکه بیمار بی اختیاری یا اسهال دارد، استفاده از گا

 کولوستومی یا ایلئوستومی شده، یا ترشح زخم وی کنترل نمی شود(.

 پرسنل( لباس گیآلود)با رعایت عدم گان قبل از ترک اتاق ایزوله ن درآورد. 

  وسایل غیربحرانی مراقبت از بیمار )گوشی، دستگاه فشارسنج( استفاده اختصاصی از 

در صورت لزوم استفاده مشترک از این وسایل، باید آنها را ابتدا پاک و گندزدایی نموده و سپس مورد استفاده قرار داد.* تبصره:   

  حداقل انتقال و جابجایی بیمار به خارج از اتاق ایزوله 
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:از مواجهه شغلی پیشگیری  

 پوشیدن دستکش 

 ها رعایت بهداشت دست بالفاصله پس از خروج دستکش 

 بیمار ها بعد از تماس با خون و مایعات آلوده بدنرعایت بهداشت دست 

 استفاده از گان، محافظ چشم/ عینک همراه با ماسک 

  بند ضدآب )آپرون( و چکمهدر صورت زیاد بودن ترشحات بیمار و احتمال پاشیده/ پخش شدن مایعات بدن استفاده از پیش 

 ها و وسایل تیز، عدم درپوش گذاری مجدد سرنگعدم دستکاری سرسوزن( هاRecapعدم شکستن/ خم نمودن سرسوزن ،)ها 

  برای مثال علت ترس/بیقراری کودک، نمونهدر صورت لزوم سرپوش گذاری( گیریABG تکنیک استفاده از یک دست )

(Scoop) 

  وسیله تکنیک استفاده از یک دست روش تبصره: سرپوش گذاری بهscoop شود :به صورت ذیل انجام می 

 شود.سرپوش روی میز قرار داده می 

 اید، قرار دهید.گذاشته سرنگ و سرسوزن را در یک دست گرفته و بدون استفاده از دست دیگر داخل سرپوشی که روی میز 

 ها و وسایل نوک تیز در ظروف مقاوم به دفع سرسوزن( سوراخ شدنSafety Box) 

  استفاده از آنژیوکت های گارددار جهت بیماران دارای رفتارهای پرخطر اجتماعی )معتاد زندانی و ...( و بیماران مبتال به عفونت

 مثبت( HCVو  HIV, HBVهای قابل سرایت از راه خون )

 های جراحی د حاضر در عملفرااستفاده از چکمه توسط عامل زایمان و ا 

 ها فاده از چکمه توسط خدمات در حین نظافت بخش و جابجائی زبالهاست 

 تعویضSafety box     حجم آن 7/1پس از پر شدن 

  بستن محکم دربSafety box  های پر شده قبل از حمل برای دفع 

  عدم فشردن/تکان دادنSafety box پرشده برای اجتناب از ایجاد صدمه در اثر سرسوزن 
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 عدم خالی نمودنSafety box   جهت استفاده مجدد 

 ها باگذاشتن پنبه بر روی کالهک آمپولشکستن آمپول 

  برداشتن سرپوش فلزی ویالها با استفاده از تیغ اره 

 اطمینان از ثابت بودن سرسوزن به سرنگ 

 /استفاده از ریسیور Safety box  سایز کوچک جهت حمل وسایل تیز  برنده 

  خودداری از حمل وسایل مزبور در دست یا جیب یونیفرم 

 ها استفاده از دستکش و پوشاندن موضع با پانسمان ضدآب در صورت وجود بریدگی و یا زخم در دست 

 استفاده از پیش بند پالستیکی یکبار مصرف جهت حفاظت کارکنان در قبال آلودگی با خون و یا ترشحات بدن 

 یه بیماری هپاتیت سازی کارکنان بر علایمنB 
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فلوچارت مواجهه  

 شغلی
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 جمع آوری صحیح اجسام نوک تیز:

 رنگ و سرسوزن و آنژیوکت و آمپولهای شکسته شده و تیغ بیستوری های مصرف شده و...  را همیشه در سSafety Box 

 بیندازید.

 بعد از تزریق ، به سرسوزن دست نزنید و از سرپوش گذاری مجدد سرسوزن هرگز برای جلوگیری از فرورفتن نوک سوزن در دست 

     . اجتناب کنید

 سرنگ و سرسوزن را بالفاصله بعد از استفاده درSafety Box .بیندازید  

  حجم  4/3بیش ازSafety Box .را پرنکنید 

  دربSafety Box .های پر شده را قبل از حمل برای دفع ببندید 

 Safety Box  های پر شده را در یک مکان مطمئن و خشک و دور از دسترس کودکان و مردم نگهداری کنید. تا مطابق

 دستورالعمل های موجود دفع شوند.

 هرگز  برای اجتناب از ایجاد صدمه در اثر سرسوزنSafety Box  پر شده را در دست نگیرید، تکان ندهید ، فشار ندهید ویا روی آن

 ننشینید یا نایستید.

 Safety Box قرار ندهید.دوباره باز نکنید، خالی نکنید ویا مورد استفاده مجدد های پر را 

  ساعت می باشد. 27ساعت و درمکان های معتدل  44حداکثر زمان ماندن پسماندهای عفونی در مکان های گرم 
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 10008913شماره تلفن: مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت شهرستان ارومیه       

 راهنمای گزارش بیماریها

 بیماریهای مشمول گزارش اجباری

 شیستومیازیس -

عوارض شدید واکسیناسیون شامل: مرگ ،بستری در بیمارستان،آبسه،لنفادنیت وهر گونه عارضه  -

 منجر به تشویش عمومی

 افزایش بروز ناگهانی در سایر بیماریهای عفونی -

فوری)تلفنی( بیماریهای مشمول گزارش  

 فلج شل حاد 

 سرخک 

 سندرم سرخجه مادرزادی 

 دیفتری 

 کزاز نوزادان 

 مننژیت 

 وبا 

 طاعون 

 تیفوس 

 ماالریا 

 بوتولیسم 

 سیاه زخم  تنفسی 

 سیاه سرفه 

 تب زرد 

 هر گونه حیوان گزیدگی 

 تب های خونریزی دهنده 

(ماریهای مشمول گزارش غیر فوری)ماهانهبی  

 سل 

 جذام 

 کزاز بالغین 

 تب تیفوئید 

 انواع هپاتیت ویرال 

 ایدز 

 بیماریهای آمیزشی 

  کاالآزارسالک و 

 بروسلوز 

 سیاه زخم جلدی 

 تب راجعه 

 تیفوز 

 )پدیکلوزیس)شپش 

 سایر عوارض واکسیناسیون 
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 راه حل ایمنی بیمار 3

 Look-alike, sound-alike medication names توجه به داروهای با نام و تلفظ مشابه جهت جلوگیری از خطای دارویی   .7

 patient identificationتوجه به مشخصات فردی بیمار جهت جلوگیری از خطا   .0

 communication during patient hand-oversارتباط موثر در زمان تحویل بیمار   .1

 performance of correct procedure at correct body siteر صحیح در محل صحیح بدن بیمارجانجام پروسی   .7

 control of concentrated electrolyte solutionsکنترل غلظت محلول های الکترولیت   .5

 assuring medication accuracy at transitions in care   اطمینان از صحت دارو درمانی در مراحل انتقالی ارایه خدمات   .3

 avoiding catheter and tubing misconnectionsنادرست سوند و لوله هااجتناب ازاتصاالت    .4

 single use of injection devicesیکباره از وسایل تزریقات استفاده صرفاً   .8

 بهبود بهداشت دست برای جلوگیری از عفونت مرتبط با مراقبت های سالمتی   .9

improved hand hygiene to prevent health care-associatedinfection 
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 (وقایع ناخواسته یا خطا های درمانی منجر به مرگ یا عارضه پایدار ):ایمنی بیمار  کننده تهدید شرایط

 سقوط بیمار منجر به آسیب پایدار یا مرگ .0

 انجام عمل جراحی بر روی عضو یا بیمار اشتباه .0

 مرگ و یا عارضه نوزاد یا مادر بر اثر زایمان .1

 ناسازگاری های عمده خونی ناشی از انتقال خون که موجب مرگ و یا عارضه حاد گردد. .7

 جاماندن جسم خارجی در بدن بیمار پس از عمل جراحی .5

 تزریق یا مصرف خوراکی اشتباه داروهای پر خطر) با هشدار باال( که منجر به مرگ یا عارضه پایدار بیمار گردد. .3

 رگ یا عارضه پایدار عوارض بیهوشی یا جراحی منجر به م .4

 و یا زخم های فشاری تونلی  در بیمار بستری  7و یا  1ایجاد زخم فشاری درجه  .8

 خونریزی یا هماتوم شدید  بعد از جراحی منجر به عارضه پایدار یا مرگ .9

 آمبولی  ریوی پس از اعمال جراحی  .01

 عارضه پایدار گردد.  شوک آنافیالکسی  ناشی از تزریق یا مصرف خوراکی دارو که منجر به مرگ یا .00

 عفونت بیمارستانی شدید که منجر به مرگ یا عارضه پایدار گردد. .00

 تکرار مرگ یا عوارض شدید ناشی از یک نوع درمان دارویی یا جراحی درباره زمانی کوتاه  .01

 . سایر خطاهای درمانی یا وقایع ناخواسته ی ایمنی بیمار که منجر به مرگ یا عارضه پایدار گردد .41
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 مدیریت و درمان زخم بستر
شود که معموال در اثر نشستن یا خوابیدن طوالنی مدت در یک زخم بستر به آسیب وارد شده به قسمتی از پوست و بافت گفته می

شود. زمانی که شخصی وضعیت خود را تغییر ندهد فشار بیشتری بر قسمت های خاصی از بدن که در تماس وضعیت ثابت ایجاد می

 .قرار دارد واردمی شودبا سطح 

این زخم ها ممکن است از ساییدگی در صندلی یا بستر ، و یا کشیدگی با ملحفه ایجاد شوند. زخم بستر یا زخم فشاری نواحی از 

 :کندد زیر بروز میفراپوست گسیخته هستند که در ا

 بستری طوالنی مدت در تخت 

 روق خونی یا عصبیناتوانی در حرکت به مدت کوتاه به ویژه در بیماران ع 

 استفاده از ویلچر یا صندلی کنار تخت 

شود. در بیماران بستری در تخت، زخم بستر به زخم بستری در نقاطی از بدن که فشار وزن بدن بیمار را تحمل می کند دیده می

-بیمارانی که ویلچر استفاده میشود. در طور شایع در لگن، ستون مهره ها، قسمت تحتانی کمر، شانه ها، آرنج و سرین ها دیده می

نماید که در نتیجه شود. این فشار موقتی جریان خون پوست را متوقف میکنند زخم بستر در پائین کمر،کفل و پاها دیده می

با برداشتن فشار جریان خونرسانی به پوست بهبود یافته و پوست عالئم و نشانه های  میرند.سلولهای پوستی صدمه دیده و می

 دهد.را نشان می صدمه

 .در آغاز ممکن است زخم بستر فقط یک لکه قرمز پوستی باشد 

 .گردداگر این لکه پوستی از فشار مضاعف محافظت نگردد ، قرمزی سریعاً به تاول و زخم باز تبدیل می

وان ها نمایان شوند، در موارد شدید، ممکن است کل ضخامت پوستی درگیر شود و با ایجاد یک زخم عمیق پوستی عضالت یا استخ

باشند. این بدین معنا است که صدمه خفیف پوستی عضالت نسبت به پوست بیشتر در معرض صدمات ناشی از فشار بر پوست می

ممکن است یک صدمه شدید عضالنی را زیر خود مخفی نماید. برای ایجاد زخم بستر نیاز به یک فشار شدید نیست. فشار کمتر از 

تشک نرمال است می تواند منجر به زخم بستر شود. در حالت طبیعی پوست ما توسط حرکت های مداوم حتی در صد که فشار  05

 : زخم بستر است دیگر دالیل عبارتند از هنگام خواب از زخم بستر محافظت می شود. اگر چه فشار مداوم بر پوست شایعترین علت

باعث می شود پوست در برابر مالفه یا تخت خواب ایجاد کنداصطکاکی که  ، فشار ثابت بر روی یک قسمت خاص از بدن  

 سرمازدگی-، نشستن یا خوابیدن بر روی سطوح سفت-، سوختگی-، وجود رطوبت و عرق بر روی پوست و به مدت طوالنی- 

 محل زخم قبلی، مواد غذایی مصرف ناکافی مایعات و-  

 

http://namnak.com/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B6%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86.p10160
http://namnak.com/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B6%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86.p10160
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   و پیس میکرالکتروشوک
 دستگاه الکتروشوک

 
  نیم :آن در بخش بداآنچه باید راجع به انواع الکتروشوک و کاربرد 

هیای  درمیان  ثر نیستند در این میوارد ممکین اسیت از   مؤآریتمی ها بیشتر توسط داروها درمان می شوند اما در مواردی داروها 

بیه اینکیه مهمتیرین حلقیه در      نظیر   . است شوک الکتریکی و پیس میکرالکتریکی خاص استفاده شود که شایع ترین آنها 

لذا استفاده از شوک الکتریکی جایگاه بسیار مهمی در درمان آریتمیی هیا و احییاء     ، دفیبریالسیون سریع می باشد،  زنجیره بقا

  .قلبی ریوی دارد

 :مکانیسم شوک الکتریکی

 
 سپس های قلبی شده و در فاصله چند هزارم ثانیه انرژی الکتریکی با ولتاژ باال تخلیه کرده که باعث دپوالریزاسیون تمام سلول

  .شود بدنبال آن به گره سینوسی اجازه ضربان سازی داده می رپوالریزاسیون و

  های بکار گیری شوک الکتریکی روش

  شوک غیرهماهنگ دفیبریالسیونDefibrillation 

  شوک هماهنگ کاردیوورژنcardioversion 

وارد  : (Defibrillation) ) آسیینکرونایز شیوک ( ییا      شوک الکتریکی غیر سینکرونیزه  الف( دفیبریالسیون

یا تاکیکیاردی   ( وVF) ژول )یا وات بر ثانیه( به بیماری که دچار فیبریالسیون بطنی –200  063کردن مقدار انرژی الکتریکی 

بیه   ریتم قلی ( این انرژی الکتریکی بصورت غیر سینکرونیزه )غیر هماهنگ با  ، شده است  بدون نبض(VTبطنی بدون  نبض )

کیاربرد   نییز  شوک الکتریکی غیر سینکرونیزه در موارد تاکیکاردی بطنی سریع بدون نبض ) فالتیر بطنیی (   . شود می قل  وارد

  .دارد

  ) :شوک الکتریکی سینکرونیزه (Cardioversion ب( کاردیوورسیون

و معموالً بصورت تاکی آریتمی  رنددا QRSکمپلکسهایی است که  استفاده از شوک الکتریکی سینکرونیزه برای قطع آریتمی 

، معموالً بصورت انتخیابی و  ) نبض ، فالتر وفیبریالسیون دهلیزی، تاکیکاردی بطنی با :PAT مانند (های بطنی یا فوق بطنی 

والً به مقدار کم( شود. بعبارت دیگر، کاردیوورسیون وارد نمودن مقدار معینی انرژی الکتریکی )معم در بیماران هوشیار انجام می

مرحلیه آسیی  پیذیری قلی ( فاصیله داشیته و       ) Tشوک( الکتریکی از موج (، بطوری که تخلیه   به قل  در زمان مناس  است

 .باشد R همزمان با موج 
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، تاکیکاردی بطنی تکی  PJTوPAT ژول در03در فالتر دهلیزی(.باشد می –13350بین در کاردیوورسیون مقدار ولتاژ معموالً

شییود.اگر انییرژی الکتریکییی   حتمییاً فعییال مییی  (SYNC)دکمییه سییینکرونیزه،)ژول100شییکل و فیبریالسیییون دهلیییزی  

 V. F (به بیمار مبتال به تاکیکیاردی فیوق بطنیی و بطنیی)دارای نیبض(داده شیود احتمیال بیروز         غیرسینکرونیزه)ناهماهنگ(

  .وجود دارد فیبریالسیون بطنی(

و بعد  باشدرا داشته   Rبزرگترین موج برای مانیتورینگ ریتم قلبی در کاردیوورسیون، باید لیدی انتخاب شود که  

بیوق تخلییه اقیدام بیه      از تخلیه انرژی باید چند ثانیه صبر کرد تا روند هماهنگی ریتم انجام شود و بعد از شنیدن

 .ها نمودبرداشتن پدل

  براساس شکل موجهای الکتروشوک  انواع دستگاه

 

  .این دستگاه ها براساس موجی که ایجاد می کنند به دو گروه مونوفازیک و بای فازیک تقسیم می شوند

  دستگاه منوفازیک           فازیک  دستگاه بای 

  :دستگاه الکتروشوک منوفازیك 

 

  .یابد جریان میدر دستگاه های منوفازیک جریان الکتریسیته بین الکترودها فقط در یک مسیر 

  :دستگاه الکتروشوک بای فازیك

 

  .انتقیییال میییی یابییید بصیییورت دوسیییویه و میییوازی و همزمیییان   در دسیییتگاه هیییای بایفازییییک جرییییان الکتریکیییی   

باشند ، در این دستگاه ها با کیاهش   میبایفازیک با مقدار انرژی کمتر نسبت به منوفازیک دارای اثر بخشی بیشتر دستگاه های 

مییزان انیرژی   اند که  شود. نتایج تحقیقات نشان داده همان اثرات درمانی یا بیشتر از آن نیز کس  می  ،   % 50انرژی تا حد 

شود. با توجه به اینکیه مییزان    ) آسی  سلول های میوکارد( های قل  آسی  سلولدر حین شوک دادن، ممکن است باعث باال 

های قلبیی و اخیتالل    ، بنابراین خطر صدمه به سلول باشد انرژی مورد نیاز در دفیبریالتورهای بایفازیک کمتر از منوفازیک می

  . عملکرد قلبی بعد از احیاء کاهش می یابد

سیه سیینه،   در افرادی که دارای مقاومت باال درجدار قفسه سینه بعلت مواردی مانند وجود مو در قفسه سینه ، بزرگ بیودن قف 

ها با قفسه سینه و پوست خشک ممکن است اثر بخشی کافی نداشته باشد. اگر مقاومیت خیلیی بیاال باشید      تماس ضعیف پدال

آمییز نباشید. بعضیی از انیواع      موفقییت جرییان الکتریسییته کیافی بیه قلی  نرسید و در نتیجیه دفیبریالسییون         ممکین اسیت   

قادرند مقدار انرژی یکسان را ،  های مختلف اند که در تمامی افراد با مقاومت هدفیبریالتورهای بایفازیک به گونه ای طراحی شد

  بییییییییییییییییه عضییییییییییییییییله قلیییییییییییییییی  برسییییییییییییییییانند، بییییییییییییییییه عبییییییییییییییییارتی    

  .الکتریکی به عضله قل  ندارد در صورت استفاده از این نوع دفیبریالتورها ، میزان مقاومت قفسه سینه تأثیری در رسیدن انرژی
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 الکتروشوک منوفازیك به بایفازیكجدول معادل سازی مقادیر دستگاه 

 

 :های الکتروشوک بر اساس نحوه کاربردشان در سطح بدن  انواع دستگاه

 )دستگاه های الکتروشوک متداول (   Externalدستگاه الکتروشوک خارجی   -0

  Internalدستگاه الکتروشوک داخلی   -0

  Externalدستگاه های الکتروشوک خارجی 

 :دو نوع هستند این دستگاه هادرخارج از قفسه سینه استفاده می شود  (External) :خارجیدستگاه های الکتروشوک 

  خارجی دستیدستگاه های الکتروشوک 

 دستگاه دفیبریالتورخارجی خودکار(AED Defibrillator External Automated) 

  خارجی دستیدستگاه های الکتروشوک  -

   .احیا پیشرفته انجام می شود مورد استفاده قرار می گیردها، مراکز درمانی، که  در داخل آمبوالنس

 :الکتروشوک ) هارد پدل( یا پدهای چسبی محل گذاشتن پدل

 روش های قدامی خلفی -0                                    روش های قدامی  -0

  قدامی -روش های قدامی  -7

و  )قاعیده قلی    ، )دومین فضای بین دنده ای استرنومدرسمت راست و فوقانی را اول  یاپد چسبی پدلهارد  -الف

 ))میان ترقیوه ای میدکالویکوالر)نوک قل ( درامتداد خط  دوم درفضای پنجم بین دنده ای یا پد چسبی  پدلهارد

 قرار می دهند ، البته در رفرنس های جدید با توجه به تأثیر مثبت افزایش فاصله پدل ها از هم در مؤثر بودن شوک ، قیرار 

 را ارجح تر می دانند. مید آگزیالریدادن پدل دوم در فضای بین دنده ای پنجم ولی در محل 

در صورت وجود اتصاالت ، زخم ، سوختگی یا وجود هرمشکل دیگر در سطح قفسه سینه ، می تیوان هیارد پیدل ییا      –ب 

) پدل یا پد اول مید آگزیالری چپ  و پدل یا پید دوم مییدآگزیالری راسیت (     میدآگزیالر دوطرفهپدهای چسبی را در 

 قرار داد.

  خلفی : -روش های قدامی   -2

در این روش که معموالً در پیس خارجی موقت نیز استفاده می شود بهتر است از پدهای چسبی استفاده گیردد و یکیی از   

( و پد دوم یا زیر اسکاپوال ) استخوان کتف ( به موازات فضای بین پدها در فضای بین دنده ای پنجم ) نوک یا اپکس قل  

 دنده ای پنجم در طرف راست یا چپ  قرار داده می شود.

 : جابجا قرار دادن پدل های  توجهAPEX   وSTERNUM   به جای هم هیچ مشکلی در روند شوک ایجاد نمیی

 کند.
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 بطنیی  آریتمی دفیبریالسیون جهت درمان تاکی های الکتروشوک خارجی بصورت هنگام استفاده از دستگاه

  :توجه به نکات زیر ضروری است(VF) فیبریالسیون بطنی  و فالتر  (  ،VT)  بدون نبض

)تنها روش قابل تأیید تمام رفیرنس  ژل مخصوص الکترود باید بوسیله  الزم است قبل از شوک الکتریکی مقاومت پوستی را -2

 .ها و پوست ارتباط برقرار می کند پایین آورد  بین پدل که کامالًها( 

 .   باعث ایجاد ارتباط در سطح پوست بین دو پدل نگردددر استفاده از ژل نیز باید دقت کرد   -1

باید ژل روی محل قرار گذاری پدل ها بر روی پوسیت  برخالف استفاده معمول که ژل بر روی پدل ها زده می شود ،  -0

 زده شود تا تمام فرورفتگی های بین دنده را پر نماید و هم باعث آسی  پوست نگردد و هم شوک مؤثر تر باشد . بیمار

یا ژل لوبریکانت ) بعلت استریل و گران بودن ، سیال بودن ، رسانایی بسیارباال(  ییا الکیل ییا گیاز     ژل  KYبه هیچ وجه از  -4

 .استفاده نشودخیس یا مرطوب 

 شوک پوست بیمار بهر علتی مرطوب یا خیس باشد باید پوست بیمار را خشک نمود.اگر در زمان دادن  -0

  .شودجریان اکسیژن قطع هنگام استفاده از شوک الکتریکی  -6

 قبل از دادن شوک ، فرد شوک دهنده باید سه بار و با صدای بلند دور شدن افراد از تخت و انجام شوک را اعالم نماید.  -7

باید سریعاً دفیبریالسیون انجام شیود زییرا درمیان     VF تاکیکاردی بطنی( بدون نبض یا V .Tach (در صورت وجود  -8

باشد )باید توجیه شیود    دفیبریله کردن می این دو تاکی آریتمی ) که نبض کاروتید در این دو قابل لمس نیست( انتخابی 

  .(شود استفاده می سینکرونیزهدارای نبض و هوشیار از کاردیوورسیون یا شوک الکتریکی  VTبیماران با که در 

، زمیان بسییار مهیم اسیت. در صیورت اسیتفاده سیریع از         VFبدون نبض و  VTدر استفاده از دفیبریالسیون برای درمان -9

  .دفیبریالسیون، میزان موفقیت بسیار زیاد است

ژول در بیای   133منوفازیک ییا  در  ژول 063، ابتدا یک شوک الکتریکی به میزان  VF یا بدون نبض و VTبعد از وقوع  -23

شوک دوم  ثانیه در صورت نیاز ، 23دقیقه ادامه مراحل احیا وارزیابی بیمار در  1بعد از  شود، اگر مؤثر نبود فازیک داده می

 .شود با همان ژول داده می

،  عیدم جیواب  شود در صورت  بدن استفاده میژول به ازاء هر کیلوگرم وزن  2در اطفال شوک الکتریکی به میزان   :نکته
 .یابد ادامه میشوک الکتریکی با دو برابر میزان اولیه 

 . مانیتورینگ، نباید به کودکان بدون نبض و بیهوش شوک الکتریکی داد عدم  امکاندر صورت  -22

 در که  )وجود دارد اگر کوچک باشد احتمال سوختگی پوست (باشدمیسانتیمتر   8×21 سطح پدل الکتروشوک بالغین -21

اسیتفاده میی    (الکتروشوک بالغینها )پدل  پدل همیناز کیلوگرم وزن ( نیز  23)یا باالی  باالی یکسالو اطفال کودکان 

   گردد. 
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 می باشد. سانتیمتر 4×8کیلوگرم(  23در شیرخواران ) اطفال زیر یکسال یا کمتراز  سطح پدل الکتروشوک -20

باشید. ایجیاد    سال می2 -8کیلوگرم در بچه های  0کیلوگرم در بزرگساالن و  8ها در هنگام دادن شوک  فشار روی پدل -24

 .ها است پدل باجرقه نشانه عدم تماس صحیح پوست 

از مانند آسیستول عمل نمود و در ادامه احیا قلبی ، ریوی  باشد باید  (VF Fine)فیبریالسیون بطنی نرماگر بیمار دچار  -20

تبدیل شود تا بهتر   (VF Coarse) فیبریالسیون بطنی نرم به فیبریالسیون بطنی خشناستفاده شود تا داروی آدرنالین 

 VFدر(، بیوده و پییش آگهیی بید اسیت     میلیمتر  2ارتفاع امواج بطنی کمتر از ،  نرم  VFبه دفیبریالسیون پاسخ دهد )در

  .(نرم دارد VFمیلیمتر بوده و پیش آگهی بهتری نسبت به  2خشن، ارتفاع امواج بطنی بیشتر از 

کاهش اکسیژن، کاهش درجه حیرارت،  دهند که معموالً در نتیجه  های میوکارد به دفیبریالسیون جواب نمی گاهی سلول -26

 .شود مجدداً استفاده می است. در این موارد با تصحیح علت، دفیبریالسیون (5H) اسیدوز و عدم تعادل الکترولیتی

ریتم سینوسی در مانیتورینگ، نبض قوی، و فشیار  اگر دفیبریالسیون مؤثر واقع شود، عالئم برگشت فعالیت قل  بصورت  -27

  .شود ظاهر می خون کافی

،  ک الکتریکی در مرحله بازدم بیشیتر اسیت  داده شود. میزان موفقیت شومرحله بازدم حتی االمکان شوک الکتریکی در   -08

زیرا مقاومت قفسه سینه در مرحله بازدم کمتر بوده و این حالت سب  رسیدن انرژی الکتریکی بیشتر به قل  شده و شوک 

 .شود میالکتریکی مؤثرتر 

بعید ازدادن شیوک، نگیاه     یکی از اشتباهات راییج   . پیدا کنداگر دفیبریالسیون مؤثر واقع نشود، باید عملیات احیاء ادامه  -09

  .ادامه پیدا کندCPR که بالفاصله باید  ور و بررسی ریتم می باشد در صورتیکردن به مانیت

دستگاه  جهت جلوگیری از هرگونه آسی  به مانیتور ، دستگاه ونتیالتور و هر دستگاه دیگر متصل به بیمار بهتر است این -01

کاپنوگراف الکتروشوک و برای دادن فقط از مانیتورینگ و پالس اکسی متر و  وها از بیمار جدا شده و خاموش گردند 

تنفس مصنوعی از آمبوبگ استفاده شود، مگر این که پشت دستگاه یا در 

 محل  اتصال ورودی آن بر چس  روبرو وجود داشته باشد که نشاندهنده

   می باشد. ( Defibrillator  proofمقاوم بودن دستگاه ها به شوک )

 

  :کاردیوورسیون مورد توجه قرار گیرند عبارتند ازنکاتی که باید قبل از انجام 

  نامه از بیمار  گرفتن رضایت       آماده بودن ترالی احیاء بربالین بیمار       گرفتن یک خط وریدی                                          

   بهتر است بیمار از چند ساعت قبل چیزی نخورده باشد      (NPO) تکنیک به بیمار برای کاهش اضطراب توضیح 

     ساعت قبل  48عدم مصرف دیژیتال حتی االمکان از         اصالح هیپوکالمی، هیپوکلسمی، و مصرف داروهای ضد

 بعد از کاردیوورسیون ECG کنترل عالئم حیاتی و      استفاده از داروی آرامبخش قبل از انجام تکنیک      آریتمی

 

 

 

 



 

 

18 18 

 

  :تذکرات

 قلبی این نکته مورد  های گیری آنزیم شود، لذا هنگام اندازه در خون می های قلبی شوک الکتریکی سب  افزایش آنزیم

 توجه 

  .قرار گیرد

 استفاده از الکتروشوک در  . مسمومیت با دیژیتال، نباید از شوک الکتریکی استفاده شودهای ناشی از  در درمان آریتمی

  .کند را بیشتر میاین موارد خطر تبدیل ریتم قلبی بیمار به ریتم خطرناکتر 

 در موارد استفاده از شوک الکتریکی جهت درمان فیبریالسیون دهلیزی (AF)  برای جلوگیری از رها شدن آمبولی، بیمار

 برابر حد طبیعی 0/ 5بیمار باید  PTداروهای ضد انعقاد مصرف کند،باید یک هفته قبل تا دو هفته بعد از کاردیوورسیون 

  .حفظ شود

  مبتال به فیبریالسیون  فی دهلیزها و نیز در بیمارانوسال سابقه فیبریالسیون دهلیزی همراه با هیپرتر 0در بیماران با

 .دهلیزی ناشی از هیپرتیروئیدی نباید از شوک الکتریکی استفاده شود

  طبق دستورالعمل کارخانه سازنده دستگاه )جهت تست عملکرد (دستگاه الکتروشوک خارجی باید حداقل روزانه یکبار 

  شارژ و دشارژشود.

  توجه نمایید که در شوک کاردیوورژن ، بعد از دشارژ انرژی چند ثانیه باید هارد پدها روی محل شوک باقی بماند تا مرحله

 تشخیص و سینکرونایز انجام گیرد و بعد از شنیدن بوق ممتد پدلها برداشته شود.

    (AED Defibrillator External Automated)دستگاه دفیبریالتورخارجی خودکار

توانند ضربان قل  را پردازش کرده و در صورت لزوم شوک الکتریکی  نسل جدیدی از دفیبریالتور هوشمند هستند که می

را بلد   ECGاصول تفسیر سیگنال ( کاربردستگاه)فرد استفاده کننده از دستگاهاعمال نماید بنابراین الزامی وجود ندارد که 

  .بوده و حرفه ای باشد

 دفیبریالتورخارجیانواع دستگاه 

  دستگاه دفیبریالتورخارجی نیمه خودکار                      ًخودکاردستگاه دفیبریالتورخارجی کامال 

 الف: دستگاه دفیبریالتورخارجی نیمه خودکار

سیستم را روشین  در زمان استفاده ازدستگاه دفیبریالتورخارجی خودکار الکترودهای دستگاه را روی سینه بیمار قرار داده و 

 ،  کرده

کند و بعد از تفسیر آن در زمان  دریافت می را از طریق الکترودهای قابل دسترس  ECGهای بدین ترتی  دستگاه سیگنال

  .تا وی عملیات شوک را آغاز نماید کند مقتضی کاربر را از نیاز به اعمال دفیبریالسیون مطلع می

دکمه تخلیه شوک را فشار داده تا عملیات شارژ و دشیارژ انجیام    دستگاه ،کاربردر صورت نیاز به شوک با اعالم شوک توسط 

  .شود
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 (AED)خودکار ب:دستگاه دفیبریالتورخارجی کامالا 

این دستگاه ها با هدف کار کردن راحت تر با دستگاه دفیبریالتور و تسهیل در انجام دفیبریالسیون توسط افراد غیرحرفه ای  

دارای سیستم هوشمند بوده و برنامه کامپیوتری قابل اعتمادی دارند که می تواند با    AEDهای دستگاهطراحی شده اند. 

  .عالئم سمعی و بصری افراد غیر حرفه ای را در موارد ایست قلبی و انجام دفیبریالسیون راهنمایی کنند

فقط زمانی استفاده می شود که   AEDدرکودکان دستگاه بسیار کم استفاده می شود   AEDسال 2در کودکان زیر 

سیستم کاهش دهنده ژول داشته باشد و بتوان میزان انرژی را انتخاب کرد در غیر اینصورت به هیچ عنوان استفاده نشود در 

در بیشتر موارد ایست قلبی در کودکان ناشی از . ژول در هر کیلوگرم می باشد4 تا 1کودکان میزان انرژی انتخاب شده 

بعلت نارسایی تنفسی یا انسداد راه هوایی است. در این موارد بجای دفیبریالسیون بیشتر بر کنترل راه هوایی و هایپوکسی 

  .تهویه تاکید می شود

در زمان استفاده ازدستگاه دفیبریالتورخارجی خودکار، الکترودهای دستگاه را روی سینه بیمار قرار داده و سیستم را روشن 

کند و بعد از تفسیر آن  دسترس دریافت می را از طریق الکترودهای قابل ECGگاه سیگنالهای بدین ترتی  دست  .کنید

نیازی به شوک هست یا خیر و دستگاه در صورت نیاز به صورت خودکار عملیات شارژ و دشارژ را کند که آیا  تعیین می

 دهد. و نیازی انجام می

  .باشد به مداخله کاربر نمی 

هستید که شوک الکتریکی  هستید، باید توجه داشته باشید که در حال کار با دستگاهی AED وقتی در حال کار با دستگاه 

با مددجو هستند آسی  برساند، لذا در هنگام  . این شوک الکتریکی می تواند به افراد دیگری که در تماس را تخلیه می کند

  .باشد با مددجو کسی نباید در تماس AEDتخلیه شوک بوسیله 

  :های زیر را می فرستند دارای ابزار صوتی وبصری هستند که هنگام شوک دادن پیغام   AEDدستگاه 

CPR)   Stop CPR متوقف کنید  را( 

)  Stand back از مددجو فاصله بگیرید یا عق  بایستید( 

Check breath  and pulse  )نبض و تنفس را کنترل کنید( 

  AED :موارد استفاده دستگاه 

 اطمینان از اینکه بیمار بدون پاسخ، بدون نبض، بدون تنفس است.  

  در بیماران مبتال به فیبریالسیون بطنی(VF) کاربرد دارد  )فالتر بطنی( تاکیکاردی بدون نبض و 

  AED :دستگاه  عدم کاربردموارد 

  در بیماران آسیستول وفعالیت الکتریکی بدون نبض (PEA)کاربرد ندارد. 

  دستگاه AED  به بیماران دچار تاکیکاردی با نبض واکنش نشان نمی دهد.  

 

 

 



 

 

81 81 

 

 

  :به دفیبریالتور دستی AED مزایای دستگاه 

  آسان تر بودن یاد گرفتن چگونگی کار با یک  : استفاده آسان AED وآنالیز ریتم توسطAED 

 دقیقه رسیدن  2شوک اول می تواند در طی  : سرعت انجام کار AEDبه کنار بیمار به او وارد شود.  

 به دلیل استفاده از پدهای خارجی چسبان به جای دسته ها که باید روی  : وارد کردن شوک به صورت مؤثر تر و ایمن تر

را می دهد که  "بدون دخالت دست  "اجازه فیبریالسیون  AEDقفسه سینه در طی دفیبریالسیون دستی نگهداشته شوند، 

ی پوشانند، در مسطح بزرگتری را نسبت به دسته های دستی برای پرسنل امنیت بیشتری دارد. به عالوه پدهای چسبان 

 .نتیجه شوک مؤثرتری وارد می کنند 

 الکترود های بزرگ تماس بهتری با بدن بیمار دارند و   :مانیتورینگ مؤثرترECG  بهتری را، حتی در هنگامی که بیمار

 .به شدت خیس و عرق کرده است، فراهم می کند 

 AEDتذکرات در کاربرد  

 بعضی   در صورت استفاده ازAED  بنا  خاموش شود و آمبوالنسمتوقف شده در آمبوالنس باید آمبوالنس از حرکت ها ،

 lifeنوع الیف پک ) AEDکه مقاوم به حرکات جانبی می باشند مانند   AEDبراین باید در آمبوالنس ها از دستگاه های 

pak.استفاده شود ) 

 اطمینان از عدم وجود تماس اپراتور با بیمار داشته باشید. 

 اطمینان از عدم وجود تماس سایر اعضای تیم و یا اطرافیان با بیمارداشته باشید. 

  داشته باشیدسطح فلزی و برانکارد فلزی اطمینان از عدم وجود تماس بیمار با. 

 اگر قفسه سینه بیمار پرمو بود؛ موها تراشیده شود تاپدها خوب چسبانده شود. 

  اگر بیمارICD قرار داده شودسانتی متری 2/5داشت پدها با فاصله حداقل. 

Implanted Cardioverter                                                                                 

 Defibrillator   شارژ باطری مداوم چک گردد. 

 همیشه چند سری پد اضافه وجود داشته باشد. 

  دکمهPOWER را در وضعیت روشن قرار دهید. برخی انواع به محض باز کردن جعبه به صورت اتوماتیک روشن می شوند. 

 روکش های پد الکترود را جدا کنید. 

  پدهای الکترود را به قفسه سینه لخت بیمار متصل نمایید. 

 از پدهای متناس  با ابعاد بدن و سن بیمار استفاده کنید. 

  سینه بیمار است آنرا به سرعت  بیمار توسط آب و یا عرق خیس شده است،یا پماد نیتروگلسیرین روی قفسهاگر قفسه سینه

 .خشک کنید
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 الکترودها را به قفسه سینه بیمار بچسبانید. 

  سیم های متصل کنندهAED   را به جعبهAED   وصل کنید. 

 محل اتصال پدهایAED  باشدهای الکتروشوک می  مثل پدل. 

  بیمارتماس نیدارد، حتیی فیردی کیه در حیال       مطمئن شوید که هیچ فردی با. همواره در حین آنالیز از بیمار فاصله بگیرید

  .تنفس دادن به بیمار است

 دکمه شوک را فشار دهید. 

 بییه محییض شییوک دادن توسییطAED   بییدون هیچگونییه فییوت وقییتCPR   را بییا ماسییاژ قلبییی بیمییار شییروع کنییید. 

  دقیقه انجام  1بعد ازCPR  خواهد کرد پس از شوک اول، دستگاه به صورت خودکار به شما اعالم وضعیت. 

  پیس میکر

بوسیله تحریک از منبیع   اگر سیستم هدایتی قل  بهر دلیلی دچار اختالل شود تحریک میوکارد و ایجاد انقباض در عضله قل 

الکترونیکی یا ژنراتوری صورت می گیرد که آن را پیس میکر )یعنیی ایجیاد   خارجی امکان پذیر است که اینکار توسط دستگاه 

  .استفاده شده است 2901کننده ضربان قل  ( می گویند. اولین دستگاه پیس میکر در سال 

  (pacemaker) ضربانساز یا پیس میکر

    دارد و در اپیکارد یا آندوکارد گذاشتهدستگاه الکترونیکی که قادر است بوسیله الکترودی که در نوک کاتتریا سیم آن قرار 

می شود. بطور مکرر و اتوماتیک وار بر حس  نیاز بیمار ،تحریک الکتریکی به قل  وارد می کنید ایین تحرییک الکتریکیی        

  .انقباض عضله قل  وضربان قلبی موثر ومفید می شود ها ، سب  دپوالریزاسیون بطن

 موارد استفاده از پیس میکر شامل

    وقفه سینوسی متناوب 

   برادیکاردی شدید که برون ده قلبی کم و با حمالت استوکس آدامس همراه باشد 

  بلوک درجه دوگره (AV) موبیتز تایپ دو 

   بلوک درجه سه گرهAV که به درمان مقاوم و با حمالت استوکس آدامس همراه باشد 

  سندرومSSS  گره سینوسی بیمار 

   بلوک شاخه چپ به دنبالMI  حاد 

  بلوک شاخه راست همراه با همی بلوک شاخه چپ 

   فیبریالسیون دهلیزی با جواب بطنی بسیار کم 

   برای مهار آریتمی های دهلیزی(PAT) یا بطنی(VT) 

  های گروه  بیمارانی که تحت عمل جراحی قل  قرار می گیرند و احتمال ایست قلبی یا بلوکAV   وجود دارد 

  شوک الکتریکی و کاتتریزاسیون قلبی کاربرد دارد در مواقع استفاده از.  

 

 



 

 

82 82 

 
 

  : ساختمان دستگاه پیس میکر

های پیس میکر وجود دارد، اما هر کدام قابلیت منحصر بفردی را دارا هستند هر پییس   های زیادی از دستگاه که مدل در حالی

 .می باشد که تحریک الکتریکی را به قل  می رساندیک سیم الکترود و یک ژنراتور تولید کننده ایمپالس الکتریکی میکر دارای 

  :منبع الکتریکی پیس میکر است که بیا بیاطری کیار میی کنید. ژنراتیور دارای کنتیرل کننیده هیای زییر میی باشید             ژنراتور

  ده الکتریکی  برون    سرعت صدور ایمپالس    کیفیت صدور ایمپالس      حساسیت 

  :(Output)الکتریکیده  برون  -

  .گیردد  مشیخص میی  میلیی آمپر شدت جریان الکتریکی است که بوسیله ژنراتور تولید شده و به میوکارد منتقل می شود، با 

ضربان بطنی تسخیر که  ده اضافه می شود تا زمانی تنظیم می شود، بتدریج برون پزشکتوسط  (Output)ده الکتریکی برون

  .ناپدیید شیود  (capture) تسخیر کننیده   سپس آرام آرام کم کرده تا زمانی که ضربان بطنیشود دیده  (capture)کننده 

میلی آمپر 2/ 0 می شود، معموالً حد آستانه تحریک پذیری قل  حداقل میزان انرژی است که سب  دپوالریزاسیون عضله قل 

  .برابر تنظیم شود 0 تا 1آستانه تحریک پذیری به محل قرار گیری سیم پیس میکر و برون ده ممکن است حد است با توجه 

 :(سرعت صدور ایمپالس) تعداد ضربان قلب   -

 .تنظیم می شود 83تا  73بین  باتوجه به هدف درمانی و موقعیت بالینی بیمار ومعموالً

  :کیفیت صدور ایمپالس -

  :     Fix Rate یا Asynchronaus ) (کیفیت با سرعت ثابت)الف

اشکال مهم و خطرناک  .های الکتریکی را با سرعت ثابت ، بدون توجه به ریتم قلبی بیمار صادر می کند پیس میکر ، پالس

ایجاد ضربان با سرعت ثابت است که توجهی به ضربان قل  بیمار نداشته و این خطر وجود دارد که تحریک پیس ،  این مد

اتفاق افتاده و سب  تاکیکیاردی   T on R مکانیسم  . ایجاد شود ) Tروی موج (میکر در مرحله آسی  پذیری عضله قل  

  .و فیبریالسیون بطنی شود

  (Demand) :ب( مد تقاضا

در این مد ، پیس  .در این مد پیس میکر با ریتم قلبی بیمار رقابت نمی کند و روی امواج طبیعی قل  تحریک نمی فرستد 

ضربان قل  از حد تنظیم شده برای پیس میکر کمتر باشید .  میکر در صورت نیاز ، زمانی تحریک را می فرستد که سرعت 

 . در این صورت پیس میکر شروع به فعالیت و فرستادن تحریک می کند و ضربان قل  را در یک حد طبیعی نگه می دارد

 .این مد ، خطرات ایجاد ضربان با سرعت ثابت را ندارد

 :  (Overdriving pacing)ج(کیفیت ضربان سازی غالب

ایمپیالس در   033تا200 برخی از پیس میکرها دارای این دکمه می باشند با فعال کردن این دکمه پیس میکر قادر است 

 .در غلبه به تاکی آریتمی ها استفاده می شود که دقیقه تولید کند 
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  (sense) :حساسیت  -

سیم پیس میکر میی توانید فعالییت قلی      استفاده می شود . در این حالت یک الکترود در نوک  Demand بیشتر در مد 

احساس نشود ، پیس میکر تحرییک الکتریکیی خیود را     Sense در صورتیکه ضربان قل  توسط  . خود بیمار را درک کند

 می فرستد و 

  .میلی ولت تنظیم می شود 2-0معموالً بین 

 انواع کاتتر های پیس میکر

  (monopolar)ی کاتتر یک قطبی                        2 (bipolar)ی کاتتر دو قطبی1

 .کاتتر دو قطبی شامل دو الکترود عایق است که قط  مثبت و منفی آن با کمی فاصله در انتهای سیم قرار دارد 

  .شود قط  منفی در تماس مستقیم با قل  قرار دارد و قط  مثبت در خارج قل  واقع می ‚کاتتر یک قطبی 

  بررسی عملکرد پیس میکر درECG  

 که تحریکی به قل  فرستاده شود یک منحنی خطی یا نیزه ای بنام  هنگامیSpike   بر رویECG  شیود  میی  دیده .  

  .دارد  ) بلندی این خطوط بستگی به برون ده انرژی الکتریکی و نوع الکترودها ) یک قطبی یا دو قطبی 

  هر چه میزان برون ده(Output)  های نیزه ای  این خط انرژی الکتریکی بیشتر باشد بلندی(Spike)  بیشتر است .  

 ًوقتی الکترود دستگاه پیس میکر یک قطبی باشد  معموالSpike  بلند تر است.  

 بدنبال این خطوط  ‚که دستگاه بدرستی تنظیم شده باشد و باعث انقباض بطنی شود در صورتی  Spikeباید موجQRS 

  . مشاهده شود  Pیا

  داریم؟  Spikeسط الکترود در کجا در تحریک بطن یا دهلیز تو

  P  ) قبل ازموج  (نمودار دپوالریزاسیون دهلیزی  :Spikeتحریک دهلیز مشاهده 

    QRS)قبل ازکمپلکس ( نمودار دپوالریزاسیون بطنی  : Spikeتحریک بطن مشاهده

   QRS)قبل ازکمپلکس  ( و  P)قبل ازموج  (   Spike  :بطن مشاهده تحریک دهلیز و

دهنید   نوک کاتتر ) الکترود ( را در قسمت نوک بطن راسیت قیرار میی     ‚که الکترود در بطن راست تعبیه شده باشد صورتی در

دیده  ECGرا در  LBBBعالیمی بصورت باشد. ضمناً می PVCبدین جهت نمودار دپوالریزاسیون بطنی بصورت پهن و مشابه

بدین ترتی  ابتدا سب  تحریک بطن راست و سپس تحریک بطن چیپ    ‚شود زیرا الکترود در نوک بطن راست قرار گرفته  می

  .گردد می
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 TCP (Trans cutaneous pacing):پیس میکر پوستی

 به این نوع پیس میکر، پیس میکر خارجی نیز می گویند این نوع پیس میکر غیرتهاجمی بوده، بطوریکه الکترودهای پیس میکر 

معرفی شده اند و از قدیمی ترین  2903پیس میکرهای پوستی اولین بار در سال  .قرار می گیرندروی سطح پوست قفسه سینه 

 . های اورژانس و مراقبت ویژه استفاده می شود نوع پیس میکرها می باشند در حال حاضر در بخش

 

  :موارد استفاده پیس میکر خارجی 

 جهت گذاشتن پیس میکرموقت فراهم شوددر موارد اورژانسی بدنبال برادیکاردی شدید، تا وسایل.  

مثالً در دریچه تریکوسپید مصنوعی، ضیعف سیسیتم ایمنیی، سیپتی      در مواردی که گذاشتن پیس میکر داخلی ممنوع باشد

 های خونریزی دهنده  سمی و بیماری

  اشکال و اختالل در پیس میکر دائم حین اقدامات تهاجمی مانند کاتتریزاسیون قل 

 گیری از آریتمی ها یا ایست قلبی برای پیش 

مهار تاکیکاردی بطنی.VT 

 تذکرات   ***

  میلی آمپر تنظیم می شود 03-133مقدار برون ده انرژی الکتریکی پیس میکر پوستی بین. 

 قطر صفحه الکترودهای این نوع پیس میکر حدود هشت سانتی متر می باشد. 

  بیمار حائز اهمیت استنحوه قرار گرفتن این الکترودها روی سطح بدن.  

  خلفی است -روش ارجح و مطلوب در گذاشت الکترودها در سطح بدن بیمار، وضعیت قدامی.  

     در این حالت الکترود منفی در سمت چپ قفسه سینه بین زائده گزیفوئید و خط عمودی که از پستان می گیذرد قیرار میی

الکترود مثبت در پشیت بیمیار در زییر اسیتخوان کتیف چیپ       .یرددر زنان الکترود منفی در زیر پستان چپ قرار می گ،گیرد

 .گذاشته می شود

 قدامی قرار میی دهییم. در ایین حالیت،      – اگر گذاشتن الکترودها بطریق مذکور مقدور نباشد الکترودها را در وضعیت قدامی

ترود مثبیت در زییر اسیتخوان    الکترود منفی روی خط میانی زیر بغل چپ در چهارمین فضای بین دنده ای قرار گرفته و الک

 .ترقوه سمت راست قرار می گیرد

  چندان مطلوب نیست زیرا موج  تحریک عضله پکتورال و درد می شود  قدامی – وضعیت قدامی. 

 در استفاده از پیس میکر پوستی اینکه، ناحیه ای از پوست که زیر الکترود قرار می گیرد باید تمیز و خشک شود.  

 ه زیاد و ایجاد اشکال نماید آنها را کوتاه می کنیماگر موهای روی سین.  
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 حاشیه الکترودها به ژل آغشته نشود زیرا وجود ژل روی لبه های الکترود ممکن است سب  سوختگی پوست شود. 

 انقباض عضالت و درد ناحیه و سوختگی موضعی می باشد :عوارض پیس میکر پوستی شامل. 

  عضالنی و درد معموالً قبل استفاده از پیس میکر داروهای مخدر استفاده می شیود در میوارد   برای کاهش اضطراب، انقباض

  .عدم تحمل از طرف بیمار، مصرف این داروها تکرار می شود

 

 های پرستاری در بیماران دارای پیس میکر داخلی  مراقبت  

 قبل از قرار دادن پیس میکر :  

  تا از اضطراب بیمار و اطرافیان کم شود همچنین رضایت عمل اخذ گرددروش عمل و دلیل استفاده شرح داده شود .  

 محل ورود کاتتر تمیز و شیو شود .  

  سرمKVO  وصل گردد . 

 ضرورت بکارگیری آرامبخش و آنتی بیوتیک پروفیالکسی مد نظر قرار گیرد .  

 ترالی داروهای اورژانس و دفیبریالتور آماده باشد .  

  بیمار به مانیتورینگ وصل شده وعالئم حیاتی وECGچک گردد.  

 

 بعد از قرار دادن پیس میکر :  

 نوع دستگاه و نام پزشک ثبت شود  ‚تاریخ و ساعت قرار دادن پیس میکر .  

 رادیوگرافی جهت تعیین انتهای کاتتر انجام شود .  

  شود . عالیم حیاتی بررسی شودکنترل دایم نوار قل  از نظر عملکرد صحیح پیس میکر انجام .  

 بی حرکتی عضو مربوطه ضروری است  ‚در صورت بکارگیری پیس موقت و از راه وریدی .  

  ساعت  14بیمار تاCBR  است .  

 تورم و ترشح بررسی شود ‚ناحیه از نظر قرمزی  . پانسمان محل ورود کاتتر روزانه تعویض شود .  

  ماه میباشند لذا باید در جیای خنیک نگهیداری شیده و تیاریخ       4تا  1دارای نیمه عمر اکثر باتری های پیس میکر موقت

  . استفاده توسط برچس  مشخص گردد

  سانتی متر از ژنراتور فاصله داشته باشد و در صورت استفاده  8-10ها باید  محل قرار گیری پدال ‚جهت شوک الکتریکی

  .را خاموش می کنیم  ژنراتور  ‚قبل از شوک الکتریکی ‚از پیس موقت 

 وجود دارد های پیس میکر نباید بدون روکش محافظ باشد زیرا احتمال اتصال و خطر فیبریالسیون بطنی سیم .  

  باید دستگاه مانیتورینگ خاموش باشید زییرا احتمیال      ‚همچنین در بیمار دارای پیس میکر موقت حین گرفتن نوار قل

  . تداخل الکتریکی وجود دارد
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 آموزش به بیمار دارای پیس میکر دایم :  

  قرمزی و ترشح توجه داشته باشد ‚روزانه محل ورود کاتتر را کنترل نموده و به عالیم التهاب .  

 از پوشیدن لباسهای تنگ اجتناب شود .  

 از دستکاری ژنراتور خودداری شود .  

 ضربه کمتر از تعداد تنظیم شده  0ر صورتیکه تعداد آن روزانه به مدت یک دقیقه نبض رادیال یا کاروتید بررسی شود و د 

 سرگیجه و سینکوپ گزارش شود تعیداد ضیربان قلی      ‚دستگاه باشد به پزشک اطالع دهید . همچنین طپش قل  شدید

 .تاکمتر از تنظیم شده نشانه تمام شدن باطری است23

        از نزدیک شدن به محیط با ولتاژ باال که در آن نیروی مغناطیسی ییا تشعشیع الکتریکیی وجیود دارد اجتنیاب شیود . از

زنیی خیودداری شیود .     هیای جوشیکاری و ماشیین چمین     ماشیین  ‚های فشار قوی  سیم ‚نزدیک شدن به ژنراتور برق 

  . همچنین از ریش تراش برقی استفاده نشود

 یله پیس میکر تحریک میشود . همچنین دزدگیر فروشگاهها روی عملکرد پیس میکر اثر داردفلز یاب فرودگاه بوس .  

  دارد بایید محیل پییس     رادیو گرافی ساده روی ژنراتور پیس اثر ندارد اما در صورت رادیو تراپی در سطحی که پیس قیرار

  . از کوتر و دیاترمی در این افراد نباید استفاده شود جابجا شود . ضمناً

 همچنیین از بلنید   . برخورد مثل فوتبال و ورزشهای رزمی و تیر اندازی خیودداری شیود   ،های شدید و پر از انجام فعالیت

هفته اول بعد از جراحی خودداری شود زیرا احتمال جابجایی کاتتر را افزایش  6کیلو در   5تا  2,5 کردن اجسام بیش از 

  . وان آغاز کردت می دهد . فعالیت جنسی را از هفته ششم می

 کارت پیس میکر که شامل مشخصات کامل بیمار و پیس میکر است را همیشه همراه داشته باشد .  

     مراجعات مکرر جهت کنترل باطری پیس میکر و عملکرد آن بسیار با اهمیت است و باید طبق برنامه زمیان بنیدی شیده

 . توسط مرکز مورد نظر انجام گیرد
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 اطالعات اولیه در مورد الکتروکاردیوگرام

 Intervals & Segmentsفواصل و قطعات در یك نوارقلبی طبیعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1یا کمتراز  QRS (1مربع کوچک ( و اندازه5-1)  PRمی باشد. بنابراین بطور مثال اندازه نرمال  (sec 0.04)هر مربع کوچک برابر با

 .طبق شکل فوق می باشد Rارتفاع موج  7/0الی  1/0حدود  Qمربع کوچک( و اندازه 01)حدود  QTمربع کوچک ( و انداز 

 

 

 محور قلب
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 محل قرارگیری پمپ های الکتروکاردیوگرام و نحوه گرفتن نوار قلب

 چهارمین فضای بین دنده ای کنار استرنوم سمت راست V1لید

 چهارمین فضای بین دنده ای کنار استرنوم سمت چپ V2لید

 V4و لید V2ما بین لید V3لید

 پنجمین فضای بین دنده ای  وسط ترقوه چپ V4لید

 بموازات خط آگزیالری )زیربغل(چپ V4در راستای  V5لید

 وسط آگزیالر )زیربغل(چپ V4در راستای  V6لید

 .باشدنکردهباشد

  در ضمن از اسپاسم عضالت جلوگیری کند. .باشد و غذای سنگین نخورده باشدبیمار باید از هرگونه استرس دور 

 اصطال تاثیرسوءمیگذاردوبه نوارقلب روی بدن لرزش زیرا نگردد بدن دچارلرزش باشدتاوی بایدگرم نوارقلب گرفتن اتاق درضمن 

 .میکند ایجاد پارازیت ح

 دشوارمیسازندپرسنل  میشوندوکاررابرای سینه جلوی ص مخصو نوارهای گرفتن نیزمانع بلندسینه موهای. 

 نمیشود بیمارالقا به ای الکتریسیته یاجریان برق نداردوهیچگونه ضرری نوارقلب گرفتن. 

 گردد. یاآبالکترود  ژل به آغشتهبایدالکترودها 

 داشته باشند. پوست بارا  تماس حداکثراید ب الکترودها 

 تمیزگردد، بایدپوستبودن  وآلوده کثیف درصورت. 

 قرار گیرند. بدن درامتدادباید بدون پیچ خوردگی و  اشتقاقها سیمهای 

 دربیاورد خودرا فلزی وسایرلوازم بیمارساعت که بهتراست. 
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 :اندیکاسیونهای انتوبا سیون
 
A حفظ راه هوای مناسب.B ایست قلبی تنفسی.C سپیراسیون محتویات معده آ.جلوگیری ازD نیاز به ساکشن های مکرر جهت کنترل.

.مشکل بودن حفظ راه هوای با G.تسهیل در انجام انجام تهویه با فشار مثبتF.انجام عمل جراحی بر روی هوای فوقانی Eترشحات 

امکان  .تجویز داروموقعی که احتمال دستیابی به عروق محیطی جهت تجویز داروI)باال بودن فشار داخل مغزی ( PHرات ی.تغیHماسک 

 پذیر نباشد

سیب به ستون مهره های گردنی و ناپایداری ان منع مطلق محسوب نمی .آکنتراندیکاسیون مطلق برای انجام انتوباسیون وجود ندارد 

 اقدام نمود. شود بلکه می توان با بی حرکت کردن گردن و اجتناب از خم کردن ان

 تیغه های الرنگوسکوپ

 :استفاده قرار می گیردسه نوع تیغه که بیشتر مورد 

 A.Jackson – Wisconsin Blade ( که تیغه آن مستقیم استStrait ) استفاده می شود  قدامی باشد که الرنگسکه در مواردی

 .باشد کاربرد بیشتری دارد کردن عمودی دهان وجود داشتهباز در یا محدودیت 

 B.Miller Blade  اغلب در گروه سنی کودکان ، اطفال ، نوزادان استفاده می شود ( ن کمی خمیده استآانتهای(. 

 C.Macintosh Blade اغلب در گروه سنی بالغین استفاده می شود (.که تیغه خمیده است( 

  در مواردی که محدودیت در باز کردن افقی دهان و یا نیاز به فضای بیشتری جهت انجام انتوباسیون باشد مانند تعویض لوله

 )پنس مگیل ( استفاده می شود.magill forcepsاز تن لوله داخل برونشی ،،گذاش

 استفاده از وسایل جایگزین برای اداره راه هوایی از قبیل*LMA  در صورت عدم موفقیت در لوله گذاری داخل تراشه توصیه

 میشود.
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 :ساکشن کردن

  ترشحات داخل تراشه باید ساکشن انجام گیرد. ترشحات تراشه دو الیه دارد الیه داخلی کردن برای پاک

هیدروفوب(می باشد. در دستورالعمل های قبلی توصیه )آب دوست)هیدروفیل( و الیه خارجی آب گریز 

 د. با توجه به اینکه الیهوش میلی لیتر نرمال سالین داخل تراشه زده 5میشد که قبل از ساکشن کردن 

خارجی ترشحات آب گریز بوده این کار فایده ای نداشته و باعث انتشار میکروارگانیسم ها میشود. بهترین اقدام پیشگیری 

استیل  –Nبوسیله گرم و مرطوب سازی راه هوایی میباشد . در صورت بروز ترشحات غلیظ باید از عوامل موکولیتیک مثل 

 نمیشود(.) استفاده روتین توصیه استفاده کرد سیتئین 

  تجویز نمایید. در بعضی از ونتیالتور ها کلید مخصوصی که این 011یک دقیقه قبل و دو دقیقه بعد ساکشن کردن باید اکسیژن %

لوله ساکشن  ½ کار را انجام میدهد وجود داردو همچنین باید بعد ساکشن چند تهویه دستی انجام گیرد. قطر نالتون باید از

ساکشن مسدود شده نالتون را داخل لوله نموده ، سپس ساکشن باز شده و با حرکت  یدباکردن  باشد. برای ساکشن کوچکتر

 ثانیه طول بکشد. 01-05چرخشی نالتون را خارج نمایید. زمان ساکشن نباید بیشتر از 

 نکات قابل توجه:** 
 : فرنچ 08تا  00شماره : بزرگسال فرنچ 01تا  8فرنچ: کودک شماره  8تا  5جهت نوزاد شماره  کاتتر مناسب 

 :011بزرگسال میلی متر جیوه، 001تا 95، کودک میلی متر جیوه 95تا  51نوزاد و شیر خوار فشار مناسب ساکشن سانترال یا دیواری 

 میلی متر جیوه 001تا 

 : میلی متر 05تا  01بزرگسال ، میلی متر جیوه01تا  5میلی متر جیوه، کودک  5تا 0و شیر خوار  نوزاد فشار مناسب ساکشن پرتابل

 جیوه

 .استفاده از ساکشن حین جای گذاری سوند، می تواند منجر به آسیب به مخاط شده و باعث خروج اکسیژن از مجرای تنفسی شود 

 در ساکشن بسته نیازی به جدا کردن بیمار از ) )ساکشن معمولی( و ساکشن بسته:ساکشن باز  ساکشن به دو روش انجام می گیرد

نیست ، همچنین امکاناتی در این سیستم وجود دارد که میتوان بدون ورود نرمال سالین به داخل تراشه ، داخل لوله ونتیالتور 

 (تراشه را شستشو داد
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 :اکسیژن درمانی
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. در بیشتر سیستم ها ، اکسیژن تحویل شده ، قبل از   نتخاب سیستم ، به میزان نیاز بیمار به اکسیژن ، سن و راحتی او بستگی داردا

امکان پذیر نیست . وقتی تنظیم  Fio2مخلوط می شود . با این نوع سیستم ، تنظیم دقیق در صد اکسیژن دمی یا  تنفس با هوای اتاق

 دریافتی اهمیت دارد ،باید از وسایلی مثل ماسک ونچوری استفاده کرد . درصد اکسیژن

 

 ( CANNULAکانوال ) 

 کانوالی بینی متداول ترین و ارزان ترین وسیلۀ تجویز اکسیژن است .

استفاده از کانوالی بینی آسان است و با توانایی بیمار در غذا خوردن و صحبت کردن تداخلی ندارد؛ 

 مل می کند .کانوالی بینی را به خوبی تح نسبتاً راحت است و اجازه می دهد که بیمار آزادانه حرکت کند . بیمار 

 می رساند. وقتی  % ( به بیمار 75% تا  07لیتر / دقیقه ، غلظت نسبتاً پایینی از اکسیژن را )  3تا  0کانوالی بینی با سرعت جریان 

 . نمییابد افزایش 0Fio/ دقیقه بیشتر می شود ، بیمار هوا را می بلعد و   شش لیتر سرعت جریان از 

 :محدودیت های کانوال عبارتند از

 ناتوانی در تحویل غلظت های باالتر اکسیژن -0

 خشک کردن و تحریک غشاهای مخاطی .-0

 ماسك اکسیژن:انواع 

 یمار می رسانند .بلیتر / دقیقه به  8تا  5با سرعت  % را31% تا 71ماسک ها ی ساده که غلظتی حدود  -0

 ( FACE MASK ماسک صورت ) 

می پوشانند ، برای تهویه اکسیژن به کار می روند . قسمت های بازدمی در دو طرف   ماسک های صورت که بینی و دهان بیمار را

 ماسک قرار دارند و اجازه می دهند دی اکسید کربن بازدمی خارج شود .

 

 

 

 



 

 

35 35 

 

 

0-Partial rebreather mask 

 می رسانند .  به بیمار% را 91% تا 31لیتر / دقیقه ، اکسیژنی با غلظت 01تا  3 باجریان که نسبی rebreatherماسک 

 کیسه ذخیره اکسیژن که به ماسک چسبیده اجازه می دهد تا بیمار یک سوم هوای بازدمی را همراه با اکسیژن تنفس کند .

 افزایش می یابد. Fio2بازدمی، بدین ترتیب با چرخش دوبارة اکسیژنِ 

 اکسیدکربن دی تدریجی تاازافزایش خالی شود  بخوابدوبادآنهم  روی طورکاملب دم نبایددرطی نسبی rebreatherکیسه ماسک 

 افزایش دهد .را   می تواند جریان اکسیژن پرستار بدهد  رخ مشکل اگراین . جلوگیری شود

لیتر / دقیقه  05تا  01اکسیژن را با غلظت باالتر به بیمار می رساند . به طوری که با سرعت جریان  non rebreatherماسک 

 می رساند . % را به بیمار 011% تا  95اکسیژنی باغلظت حدود 

بازدمی به  دریچۀ یک طرفه ای که بین ماسک و کیسۀ ذخیره وجود دارد مانع از ورود هوای اتاق و هوای

 می شود.  بدین ترتیب فقط اکسیژن موجود در کیسه تنفس می شود و کیسه

در طی  نباید به طور کامل non rebreatherدی اکسید کربن ، کیسۀ   برای پیشگیری از افزایش تدریجی

تحویلی، این مشکل  اتفاقی روی دهد ، پرستار باید با افزایش جریان اکسیژن هم بخوابد . اگر چنین دم روی 

 را اصالح نماید .

 FACE TENTچادر صورت  -4

از اکسیژن را با رطوبت باال  .هود ها مقادیر دقیقی میگیردیک گنبد پالستیکی سفت است که سر نوزاد را در بر  ،هود اکسیژن©

 می نمایند. تحویل

داشته باشد.زمانی که بیمار نباید اجازه داد که گاز مستقیماً به صورت نوزاد بخورد و هود نباید با گردن ، چانه یا شانه نوزادتماس  ©

 متفاوتی غلظتهای صورت چادرهای این.  کرد (استفاده face tentنمی تواند ماسک را تحمل کند،می توان از چادرهای صورت )

 . هم مینمایندفرارا ازاکسیژن

.پوست بیمار را مکرراً از نظررطوبت و خراشیدگی نگاه  مینمایند همفرا% 51 تا% 11 حدود غلظتی دقیقه/  لیتر 8 تا 7 باجریان مثالً

 کنیدو در صورت نیاز آن را خشک کنید .
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 چادر اکسیژن -5

فشرده و یک مرطوب  چادر شامل یک سایبان مستطیل ، شفاف و پالستیکی است که به اکسیژن یا منبع هوای

اکسیژن متصل است . برای جلوگیری از گرم شدن بیش از اندازة داخل چادر  کننده برای مرطوب کردن هوا یا

چادرها مکانیسم های خنک کننده در  درجه سانتی گراد،برای  00تا  01اکسیژن و به منظور ایجاد دمایی حدود 

و یا  شدهنظرگرفته شده است . کودک را با گان یا پتوی پنبه ای بپوشانید . کودک ، داخل چادر نباید دچار لرز

 بدنش مرطوب گردد .

لیتر / دقیقه به مدت پنج دقیقه داخل چادر را از اکسیژن پر کنید . بعد فلومتر را بر اساس دستور پزشک تنظیم  05ابتدا با جریان 

 کنید . این کار کمک می کند تا غلظت اکسیژن ِ چادر با سرعت بیشتری به سطح مورد نظر برسد .

 

 

 Venturi Maskماسک ونچوری -3

 

 ارایهلیتر در دقیقه  01تا  7% را با سرعت جریان 51% یا 71% تا 01( غلظت های متفاوتی از اکسیژن ، از  venturiاسک ونچوری ) م

دارای یک دستبند رنگی  نآداپترآ جریان،  سرعت و تحویلی اکسیژن غلظت داردوبراساسرونچوری لوله ای قطو می کند.ماسک

 .است

را با غلظت  لیتر / دقیقه اکسیژن 8% و آداپتر سبز با سرعت 07لیتر / دقیقه اکسیژن را با غلظت  7ر آبی باسرعتوآداپتبرای مثال 

 % به بیمارمی رساند .15

شروع اکسیژن با ماسک مثل شروع اکسیژن با کانوالست غیر از اینکه پرستار باید ماسکی با سایزمناسب برای بیمار تهیه کند . سایز 

 ( نیز انجام می شود . face tentهای کوچکتر برای اطفال در دسترس است . تجویز اکسیژن به وسیلۀ ماسک یا چادر صورت ) 

تحمل توسط بیمارانی که از احساس گرما یا از اشکال در رسیدن به اندازة مناسب با صورت ، عدم محدودیت های ماسک ها عبارتند

 احساس خفگی شکایت دارند .
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 نوزاداناکسیژن درمانی در 
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ور اکسیژن تراپی را در پرونده بیمار ثبت می نماید.پزشک دست  

 مسئول بخش/ پرستار مسئول بیمار دستور پزشک را در کاردکس وارد می نماید.

دست را رعایت می نماید.پرستار مسئول بیماربهداشت   

 پرستار مسئول بیماروسایل الزم جهت اکسیژن دهی را آماده می نماید

 پرستار مسئول بیمار، بیمار را شناسایی می نماید.

بیمار وجود دارد؟ آیاامکان شناسایی فعال  

 پرستار مسئول بیمار، مشخصات بیمار راپرسیده  وبا مستندات موجود مطابقت می دهد

پرستار مسئول بیمار، دستبند شناساسایی 

 وپرونده بیمار را کنترل می نماید.

الزم وعوارض جانبی را به بیمار/همراه بیمار ارائه می نماید.  پرستار مسئول بیمار، توضیحات  

 پرستار مسئول بیمار اتاق بیمار را از نظر امنیت اکسیژن تراپی بررسی میکند.

 پرستار مسئول بیمار ،درصورت لزوم دو شاخه وسایل برقی را از پریز خارج می کند

بیمار  تابلو بیمار اکسیژن می گرد وسیگار کشیدن را باال سر بیمارنصب می کند.پرستار مسئول   

 پرستار مسئول بیمارکانول را در سوراخهای بینی ویا ماسک اکسیژن را روی دهان وبینی بیمار قرار می دهد.

پرستار مسئول بیمار، مشاهدات واقدامات انجام 

 شده را  را در پرونده بیمار ثبت می نماید.

 پرستار مسئول بیمار،  حین اکسیژن تراپی بیمار را بررسی میکند.

 خیر

 پرستار مسئول بیمار، پیچ اکسیژن را به اندازه دستور پزشک باز می کند

بیمار یند اکسیژن تراپیفرا  
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 اکسیژن جریان مدت طول تعیین

 H>G>M>E>D بندی سایز نظر از اکسیژن سیلندرهای : سایز نظر از اکسیژن سیلندرهای انواع

 سیلندر اکسیژن جریان زمان مدت محاسبه فرمول

Duration of flow (min) = (gauge pressur-200 psi) .X Cylinder contant 

Flow rate (L/min) 

 D cylinder contant = 0/16  liter / psi  

E Cylinder contant = 0/28   liter /psi 

 M Cylinder contant =1/56  liter /psi  

G cylinder contant = 2/41   liter / psi 

 H cylinder contant = 3/14  liter / psi 

 اکسیژن حال در شما و .دهدمی انشن راpsi 511 گیج ارشف M) نوع از( آمبوالنس داخل در هدش نصب اکسیژن ردسیلن :مثال

 ؟باشد داشته جریان اکسیژن که داشت انتظار توان می تمد چه .دباشی می L/min 7 جریان با تراپی

  * min =004= 53/0 Flow min = (500-200) دقیقه54 و ساعت 0

L/min 7 

 د مدتکنی محاسبه میشود استفاده بیماران برای L/min 4جریان با پُر کامالً و  G) نوع از( بیمارستان بزرگ اکسیژن : مثال

 لیترG 5331 ) = نوع از اکسیژن( ؟ را اکسیژن جریان زمان

 دقیقه0                                لیتر 7

07160                              X= دقیقه 

 لیتر 240                                   دقیقه 60

 لیتر X                  5660   =  دقیقه 1415                                      ساعت 23 معادل تقریباً

 در لیتر 10 جریان میزان و شود می هدخوان آن سنج ارشف رویpsi 0111 ددع که M نوع کپسول یک جریان مدت :مثال

 د.کنی محاسبه را دارد دقیقه

Flow min = (2000-200) *  56/1=  280/8 min  

 10 L/min 
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 جواب موضوع ردیف

 مدت زمان هر سیکل دو دقیقه زمان انجام هر سیکل احیاء :مدت  0

0 
 تعداد ماساژ و عمق ماساژ در احیاء قلبی

 )بزرگسال، اطفال، نوزادان( : 

سانتی متر و در  3تا  5ماساژ در دقیقه با عمق  001تا 011ماساژ قلبی در بزرگساالن بین 

اندامی خلفی قفسه سینه و سرعت قطر  1/0اطفال ماساژ محکم با عمق بیشتر یا مساوی 

 بار دقیقه می باشد 001تا  011

     VT ,VFریتم های قابل شوک دادن  ریتم های قابل شوک دادن : 1

 آسیستول PEA, ریتم های غیر قابل شوک  ریتم های غیر قابل شوک دادن : 7

 آتروپین و وازوپرسین : 0105داروهای حذف شده در گاید الین  5

 اپی نفرین و آمیودارون ی مهم در گاید الین احیاء :داروها 3

4 
 دوز داروهای مورد استفاده در احیا

 )آمیودارون، اپی نفرین، لیدوکایین( : 

 در دقیقه 50mcg/kg-20و دوز نگهدارنده آن   1mg/kgدر احیا اطفال  دوز لیدوکایین

و  mg/kg 10/1دقیقه و در اطفال  5تا  1در بزرگساالن یک میلیگرم هر  دوز اپی نفرین

 دقیقه 5تا  1تکرار آن 

میلیگرم   051میلیگیرم و دومین دوز  111در احیا بزرگساالن اولین دوز  دوز آمیودارون

بعد  5mg/kgبوده و بعد از دادن شوک سوم آمیودارون تزریق می شود. و دوز آن در اطفال 

 ماز شوک سو

 نسبت ماساژ به تنفس در اطفال و بزرگساالن : 8
در صورت عدم برقراری راه  0به  05در بزرگساالن و در اطفال  0به 11نسبت ماساژ به تهویه 

 پیشرفته

 میزان شوک با دستگاه بای فازیک و منوفازیک : 9
اه ژول و با دستگ011تا 001حداکثر میزان شوک در بزرگساالن با دستگاه بای فازیک 

 ژول است 131منوفازیک 

 نباشد j/kg 01 بیشتر از 7تا j/kg  0 مقدار شوک در اطفال میزان شوک در اطفال : 01

 : 0105مطالب مهم تاثیر گذار در کیفیت احیاء  00

به حداقل رساندن وقفه در ماساژ قلبی و تعویض جای ماساژ دهنده هر دو دقیقه یکبار، 

در  0به 11خودداری در افزایش تهویه و بررسی کاپنوگراف، نسبت ماساژ به تهویه 

 در صورت عدم برقراری راه پیشرفته  0به  05بزرگساالن و در اطفال 

 ساالن :سایز انتخابی لوله تراشه در اطفال و بزرگ 00
 7تقسیم بر  03در کودکان بدون کاف سن+

 7تقسیم بر  00در کودکان کاف دار سن+

01 
سه سوال مهم در بررسی نوزاد جهت انجام احیاء 

 نوزاد :
 حاملگی ترم، تنفس یا گریه، تون عضالنی خوب

07 
 زمان شروع ماساژ قلبی و لوله گذاری

 داخل تراشه در نوزادان : 

 ppv 011ضربان قلب کمتر از 

 ماساژ قلبی و لوله تراشه 31ضربان قلب کمتر از 

 اقدامات مهم در احیاء زن باردار : 05

در احیاء مادر باردار جهت افزایش کیفیت احیاء رحم می بایست با دو دست به سمت چپ 

 جابجا شود

 محل ماساژ باالتر از نیمه تحتانی استرنوم

 ر برنامه احیاء :شرح وظایف پرسنل د 03

 برای مسئول برقراری راه هوایی متخصص بیهوشی/ دستیار بیهوشی :A فر اولن

(Airway) - و سوم نفر دوم C & :B  دونفر پرستار درهرنوبت کاری که باید دورهCPR  

 ماساژ قلبی و برقراری گردش خون ) و مسئول برقراری تنفسپیشرفته را گذرانده باشند 

Circulation & Breathing))-  چهارمنفر D:  برای گرفتن خط وریدی و استفاده از

 (Drugs & fluids)    داروها

04 
کد اعالم احیاء و شماره تماس اعالم کد در 

 بیمارستان:

را شماره  555،. جهت اعالم کد شماره 011، خونریزی زنان 007کد احیاء بزرگسال و اطفال 

 گیری نمایید.

 گاید الین احیاء
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 (ABG) روش تفسیر برگه آزمایش گازهای خون شریانی
 

 

 
 

 

آزمايش گازاهي خون شريانيروش تفسير ربهگ    
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Paco2 نمایانگر میزان دی اکسید کربن موجود در خون است: 

 میلی متر جیوه 75-15بین Paco2  میزان طبیعی  •

 
 

 

• Base Excess  (BE)   به مقدار اسید یا بازی اطالق میگردد که برای حفظPH  و حفظ بی کربنات به میزان در حد طبیعی

 -0+ بیانگر آلکالوز متابولیک و کاهش آن از 0از  BEمتغییر بوده افزایش  -0+ و 0بین BEمورد نیاز است میزان طبیعی  07

 بیانگر اسیدوز متابولیک است

 (ABG) روش تفسیر برگه آزمایش گازهای خون شریانی

 
 میلی متر جیوه است 011تا  81بیانگر وجود هایپوکسمی است مقدار طبیعی آن بین  که  o2 sat و  Pao2مشاهده مقدار 

 آلکالمی نام دارد 4/75باشد اسیدمی و باالتر از  4/15کمتر  PHدر صورتی که 

Paco2 اسیدوز تنفسی نام دارد 75آلکالوز تنفسی و بیشتر از  15کمتر از 

Hco3  اسیدوز متابولیک است 00بیانگر آلکالور متابولیک و کمتر از  03بیشتر از 

 اسیدوز متابولیک است -0+ آلکالوز متابولیک و کمتر از 0نگاه کنید بیشتر از  BEبه مقدار 
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 آلکالوز تنفسی 
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 با سه حالت رو به رو می شویم ABGدر تفسیر  •

نیز غیر طبیعی هستند با  Hco3یا  Paco2غیر طبیعی بوده و یکی از پارامتر های  PH: در این حالت الف:  بدون جبران 

 نوع اسیدوز یا آلکالوز مشخص میگردد PHتوجه به مقدار 

 Pao2=60 mmHg        /PH=7.25         /Paco2=50mmHg      /HCO3=22mEq/L مثال : 

 اسیدوز تنفسی جیران نشده

 هر سه غیر طبیعی هستند  PH ،Hco3  ،Paco2در این حالت  ب: جبران ناقص :

 اسیدوز متابولیک جبران ناقص/     PH=7.30       /Paco2=25mmHg     /HCO3=12mEq/L  مثال :  

 هر دو غیر طبیعی هستند hco3و  Paco2طبیعی ولی   PHدر این حالت  ج: جبران کامل :

 آلکالوز متابولیک با جبران کامل/   /PH=7.42     /Paco2=50mmHg     /HCO3=32mEq    مثال :

 

 انواع آزمایشات 

 حروف اختصاصی در هر آزمایش

     FBSساعت ناشتایی الزمست( 8) جهت انجام آزمایش قند خون ناشتا 

   MCHC غلظت متوسط همو گلوبین 

   WBC شمارش گلبول های سفید 

   RBC شمارش گلبول های قرمز 

HB    همو گلوبین 

HC    (درصد گلبول های قرمز در خون )هماتو کریت 

HCV    حجم متوسط گلبول های قرمز 

  HCH مقدار متوسط همو گلوبین در گلبول های قرمز 

W.D.R    ضریب تغییرات اندازه گیری گلبول های قرمز 

PLT    شمارش پالکت ها 

PTE    در صد پالکت ها 

   MPV حجم متوسط پالکت ها 
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MCH    وزن متوسط هموگلوبین 

MCV    حجم متوسط هموگلوبین 

E/M    نسبت سلول های زاینده گلبول سفید به قرمز 

RDW    پهنای گلبول قرمز در منحنی 

   UAتجزیه کامل ادرارPH) رنگ ،بو،توده های متراکم،( 

   TGsساعت ناشتایی الزمست( 00ایش ) جهت انجام آزم (تری گلیسیرید ) چربی که باعث رسوب در رگ هاو عروق می شود 

   HCG تست حاملگی 

   PKUاسید فنیل پیروویک در ادرار 

   2hppمقدار گلوکز دوساعت بعد از صبحانه 

   Ureaساعت ناشتایی ارجح است( 7) جهت انجام آزمایش اوره خون و یا ادرار 

   HDLلیپوپرتئین با دانسیته باال 

LDL   ساعت ناشتایی الزمست(00) جهت انجام آزمایش . کلسترول بد لیپو پرتیئن با دانسیته پایین 

   NAاندازه گیری سدیم خون یا ادرار 

K  اندازه گیری پتاسیم 

Ca اندازه گیری کلسیم 

TIBC    یت اتصال آهنفرااندازگیری 

   SGOT ساعت  7انجام آزمایش ) جهت سرم گلوتامیک اگزالواستیک ترانس آمیناز _زفرااسپارتات آمینوترانس_آنزیم کبدی

 ناشتایی ارجح است(

SGPT    ساعت ناشتایی ارجح  7) جهت انجام آزمایش پیروویک ترانس آمیناز _ز گلوتامیکفراآالنین آمینوترنس_آنزیم کبدی

 است(

ALP    الکالن فسفاتاز قلیایی _آنزیم کبدی(ALP) ساعت ناشتایی ارجح است( 7) جهت انجام آزمایش لکالینآ 

  ACPید فسفاتازاس 

 هورمون های تیروئیدT4تیروکسین T3 ,تیری یدو تیروئین TSH ,تیروتوپین 
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   OBتوصیه می شود.(…روز پرهیز غذایی از گوشت، سبزیجات وداروهایی چون آسپرین وبروفن و 1)  خون مخفی در مدفوع . 

   E/Stoolوجود انگل در مدفوع 

  SEMENآزمایش اسپرم . اسپرموگرام 

  PCTتست بعد از مقاربت 

FSH    آزمایشات هورمونی فولیکول استیمولیتینگ 

LH   آزمایشات هورمونی لوتئیزین 

   Tتستوسترون 

PTH   پارا تیروئید 

   Beta– HCGآزمایش خون بارداری 

   PSAآزمایشات پروستات 
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Critical Values In medical Laboratory 

 آزمایشات در بالغیننتایج بحرانی 

Chemistry Critical Values 

Test                                                                                                  Lower Limit                                                   Upper Limit 

Bilirubin Total                                                                               None                                                                  >15 mg/dl 

Calcium                                                                                           <7mg/dl                                                            >12 mg/dl 

Creatinine                                                                                      None                                                                   >2mg/dl 

Glucose                                                                                          <50 mg/dl                                                            >450 
mg/dl 

Magnesium                                                                                    1.2 mg/dl                                                             >3.9 
mg/dl 

Potassium                                                                                      <2.8 mEq/l                                                           >7  mEq/L 

Sodium                                                                                          <125 meq/l                                                           >160 
mEq/L 

Hematology critical Values 

ESR                                                                                                                                                                               >100mm/h 

Fibrinogen                                                                                     <100 mg/dl                                                            >800 
hig/dl 

Hematcrit ( Hct )                                                                           <21 %                                                                   >60 % 

Hemoglobin (Hgb)                                                                         < 7 g/dl                                                                 >20 g/dl 

Platelet count                                                                                 <30 *1000/ml                                                        
>950*1000/ml 

White Blood cell count                                                                  <2 *1000/ml                                                     
>35*1000/ml 
CSF White Blood cell count                                                          None                                                                     >10 cells 
/ul 

Prothrombin Time                                                                          None                                                                    >24 
Seconds 

Therapeutfe APTT                                                                         None                                                                        >100 
seconds 

Microbiology Critical Values 

Test                                                                                                   Critical Value Notification 

Blood culture                                                                               Positive smear or Culture 
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 نتایج بحرانی آزمایشات در گروه نوزادان

 

 

Chemistry Critical Value 

Upper critical 

value 

Lower critical 

value 
Test 

> 15 mg/dl None Bilirubin total 

> 12 mg/dl <8mg/dl Calcium  

> 2 mg/dl None Creatinine 

> 250 mg/dl < 50 mg/dl Glucose  

> 3.9 mg/dl 1.2 mg/dl Magnesium  

> 7 meq/l < 2.8 meq/l Potassium  

> 150 meq/l < 125 meq/l Sodium  

  Hematology critical values 

> 800 hig/dl < 100 mg/dl Fibrinogen  

> 60% < 21% Hematocrit (Hct) 

> 20 g/dl < 7 g/dl Hemoglobin (Hgb) 

> 950 

*1000/ml 
< 30 *1000/ml Platelet count 

> 35 

*1000/ml 
< 2 *1000/ml White blood cell count 

> 10 cell/ul None CSF White blood cell count 

> 24 seconds None Protrombin time 

> 100 seconds None Therapeutic PTT 

  Microbiology critical values 

 Critical value notification Test  

 Positive smear of culture Blood culture 
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 هموویژوالنس
 
 

 تعريف هموويژالنس و اهميت آن
رود. در  به معنای مراقبت است و ترکیب مراقبت از خون به عنوان برگردان هموویژالنس بکار می VIGILANCEهمو به معنای خون و 

 . کنندگان خون و فرآورده های خونی در مقابل عوارض ناخواسته ناشی از انتقال خون استواقع هموویژالنس به معنای مراقبت از دریافت 

  .یک زنجیره انتقال خون از زمان فراخوان و جذب اهدا کنندگان نا زمان تزریق به بیمار در بیمارستان ها را شامل می شود

یعنی  )زنجیره انتقال خون(فرآورده های آن در تمام مراحل یک سیستم نظارت کشوری بر سالمت خون و  )هموویژالنس(مراقبت از خون 

زمان  از 

 خونگیری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ناخواسته انتقال  از اهداء کنندگان تا پیگیری دریافت کنندگان خون و فرآورده ها، گردآوری و تجزیه و تحلیل داده های مربوط به اثرات 

جلوگیری از وقوع مجدد آنها است همچنین ضرورت قابل ردیابی بودن خون و خون و اعالم خطر به منظور تصحیح و اقدامات الزم برای 

 . فرآورده ها از اهداکننده تا دریافت کننده ، در بیمارستان های دولتی ، خصوصی و مراکز انتقال خون توصیه شده است

 اهداف اجراي هموويژالنس

 گزارش عوارض ناشی از تزریق به صورت سیستماتیک و جمع آوری در یک واحد  .1

 گردآوری و تجزیه و تحلیل داده های مربوط به اثرات ناخواسته انتقال خون و اعالم خطر به منظور تصحیح و اخذ اقدامات  .7

 اصالحی الزم برای جلوگیری از وقوع مجدد آنها .3

 هدایت وارتقای تزریق خون در بیمارستان ها های متوالیستان وبررسی مقایسه ای آن در سالارمستند سازی موارد تزریق خون در یک بیم .4
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 : موثر بودن سيستم هموويژالنس بستگي دارد بر 

 ها گزارش آنو مستندسازیو  عوارض تشخیص و شناسایی    

  گزارش تمام عوارض مرتبط با تزریق خون 

  اصالحی مناسب به جهت پیشگیری از وقوع مجدد آنهاتجزیه و تحلیل عوارض و اخذ اقدامات 

  (Elective)  اطالعات الزامي براي درخواست تزريق خون و فرآورده ها در  درخواست غير اورژانس

  ، چنانچه نام بیمار مشخص نیست ، شماره پرونده و شماره اتاق بیمار ، جنسیت و  )نام کامل بیمار ، شماره اتاق بیمار ، جنس ، سن 

 سابقه تزریق ،  تاریخ و ساعت تزریق، نام و مقدار فرآورده  ، در خواست تزریق خون و فرآورده  ، . ) محدوده سنی باید ذکر شود

 امضای پزشک ،  درخواست های ویژه ،  تشخیص بیماری،  خون در چند روز گذشته

  خواست را داخل کیسه پالستیکیپس از تکمیل کلیه مشخصات باال در فرم درخواست خون توسط پزشک ، برگه در) (Lock bag  

 .قرار داده و همراه با نمونه بیمار به بانک خون ارسال نمایید

 فرم درخواست خون و فرآورده باید توسط پزشک بطور کامل پر شده و امضاء شود.  

 تر به  داده شده و هر چه سریع اصل فرم در خواست خون و فرآورده پس از تکمیل به همراه نمونه بیمار در پالستیک مخصوص قرار

  .بانک خون ارسال شده و نسخه کپی در پرونده نگهداری شود

  :روي برچسب قيدشودمواردي که بايدحتما3ً       

 استنام فردی که نمونه گیری کرده       *تاریخ و ساعت خونگیری  *      شماره پرونده *      تاریخ تولد *    نام ونام خانوادگی بیمار  *

 ).پرهیز گردد اًوسپس اقدام به نمونه گیری از بیماران شدید<به عنوان مثال در ایستگاه پرستاری>از برچسب زدن قبلی لوله های چند بیمار(

 اقدامات الزم قبل از تزریق

 :شود موارد زير مهيا بوده و سپس اقدام به تحويل گرفتن خون و فرآورده از بانك خون الف : قبل از هر تزريق بايد

  آماده بودن بیمار و پرستار جهت تزریق –انتخاب محل مناسب تزریق در بیمار  *

 .استفاده می شود)G 74-77) در بچه ها و G 14– 77سایز  و معموالً (G 77-14در بالغین)سر سوزن با سایز مناسب و   ست تزریق خون *

 محلول سدیم کلراید تزریقی،  اپی نفرین –موجود بودن داروهایی از قبیل آنتی هیستامین  *

 دستگاه ساکشنو  کپسول اکسیژن *

 بررسی شود آیا طبق تجویز پزشک معالج بیمار قبل از تزریق نیاز به دریافت دارو دارد یا خیر *

 .دقیقه می باشد  37 حداکثر فاصله زمانی بین تحویل گرفتن کیسه خون کامل و گلبول قرمز از بانک خون تا تزریق  *
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 :مواردي که بايدموقع تحويل گرفتن خون و فرآورده توسط بخش چك شود -ب

،  وجود کدورت،  گذشتن از تاریخ انقضاء فرآورده ،  وجود لخته،  همولیز،  )...ارغوانی -بنفش ) رنگ غیر طبیعی ،  هر گونه نشت از کیسه

شماره ویژه ، بیمار و کیسه خون  Rh گروه خون و، نوع فرآورده درخواستی ،   برچسب ناسالم وناخوانا،  )کیسه باد کرده)وجود گاز در کیسه 

 واحد اهدایی قید شده بر روی کیسه خون باشماره اهدا قید شده در فرم تحویل خون

ه در فرم در صورت وجود هر کدام از موارد باال پرستار باید از تحویل گرفتن خون و فرآورده خودداری کند و با تکمیل قسمت مربوط نکته:

 ).مشخصات خون ارسالی برای بیمار کیسه را عودت دهد

 : تأييد هويت بيمار -ج

قبل از تزریق از خود فرد ، نام ونام خانوادگی ،تاریخ تولد، را پرسیده و مشخصات بیمار را با پرونده و فرم در خواست تکمیل شده خون 

 .مقایسه نمائید

در صورت وجود مچ بند ، مطابقت مچ بند، با اطالعات فرم درخواست خون و فرم مشخصات کیسه خون و فرم مشخصات کیسه خون و *5

برای مثال پرستار بخش و سر )فرآورده ارسالی از بانک خون ضروریست دو پرستار باید موارد صفحه قبل را جداگانه مقایسه و بررسی نمایند. 

 )پرستار

مشخصات برگه درخواست یا مشخصات کیسه خون و هر دو با اطالعات موجود در فرم مشخصات خون ارسالی برای بیمار ، در صورتی که 

 .همخوانی داشته باشد اجازه تزریق خون داریم

در برخی موارد دیده شده که به علت شباهت اسمی خون اشتباهاً تزریق شده و باعث مرگ بیمار گردیده است . برای جلوگیری از این -

  .بیمار و کیسه خون منطبق گردد   Rhپرونده و بخش بیمار و گروه خونی و  اشتباه ، باید هم نام بیمار و هم نام پدر و شماره 

 

 نجیره انتقال خونعلل خطاهای موجود در ز

 )مانند آزمایشهایی که به روش صحیح انجام نشوند)خطاهای فنی *      عدم رعایت اصول ذخیره سازی و نگهداری و حمل و نقل خون*

 اشتباه در ارسال خون از بانک خون به بخش بیمارستان*                               نمونه گیری یا برچسب گذاری غیر صحیح*

عدم شناسایی بیمار در زمان نمونه گیری یا در زمان تزریق خون و *                                طی تزریق خون یا فرآورده خون خطا در*

 فرآورده به بیمار

 )است بیمار نیاز به خون یا فرآورده نداشته ولی برای وی تجویز شده است و یا اشتباه در انتخاب فرآورده صورت گرفته)تجویز نا صحیح *

 تکرار مهمترین وظایف پرستاری

 :تایید هویت بیمار -1

    قبل از تهیه نمونه خون جهت انجام آزمایشات قبل تزریق و کارت شناسایی -الف

 قبل تزریق خون و فرآورده -ب
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 بررسی های مورد نظر در خصوص فرآورده تحویل گرفته شده از بانک خون بیمارستان -9

 برچسب کیسه خون بررسی دقیق مشخصات روی -3

 نگهداری صحیح خون و فرآورده ها تا زمان تزریق -4

 گرم کردن خون در صورت دستور پزشک -5

 تزریق صحیح خون  -6

 آشنایی با عوارض و اقدامات الزم در هنگام بروز عوارض ناشی از تزریق خون  -2

 تنظیم سرعت تزریق خون -4

 رقیق کردن خون -9

 

 عالئم اختصاری های خونی و نحوه ی نگهداری اندیکاسیون ها وآشنایی با انواع فرآورده 

سانتریوفیوژ، فیلتر کردن و  فرآورده های خون آن دسته از مواد تشکیل دهنده خون هستند که کاربرد درمانی داشته ،می توانند به وسیله

 . منجمد نمودن با استفاده از روش های مرسوم انتقال خون تهیه گردند

   FFPپالسمای تازه منجمد  ( الف

 Cryo precipitate) )  پیتات کرایوپروسی(  ب

 (Cryo Poor Plasma)  (CPP) کرایوپورپالسما ( ج 

  (whole blood) خون کامل ( د

  پالکت متراکم ( ه
(platelet concentration )  

گلبول قرمز و  گلبول قرمز اشعه داده شدهو  لکوسیت گلبول قرمز کم و  گلبول قرمز شسته شده :شامل ( RBC) گلبول قرمزمتراکم ( و

 شده منجمد

  پالسمای تازه منجمد (الف

 . ساعت جمع آوری و درعرض یک ساعت منجمد می شود 6-4مایع حاصل از یک واحد خون کامل است که طی  :تعریف

 .میلی لیتر است  752 -772حجم هر واحد تقریبا  .1

 . فاکتورهای انعقادی و آلبومین ایمونو گلوبولین و آنتی ترومبین می باشداین فرآورده دارای مقادیر نرمال  .7

 .درجه سانتی گراد و پایین تر می باشد -14دمای مناسب برای نگهداری این فرآورده خونی در بانک خون  .3

 .ساعت مصرف کرد 4حداکثردرجه سانتی گراد ذوب کرد و پس از ذوب شدن در عرض  32باید آن را در   FFPدر هنگام استفاده از  .4

درجه سانتی گراد گذاشت  6چنانچه پالسمایی پس از ذوب شدن مورد استفاده قرار نگیرد ، می توان آن را در یخچال در دمای یک تا 

 . ساعت ، هنوز هم به عنوان پالسمای تازه مورد استفاده قرار داد 74تا  و
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 میلی لیتر در ساعت  772 -372 : سرعت تزریق در بالغین *

 میلی لیتر در ساعت  62 -172 : سرعت تزریق در کودکان *

 . میکرونی)صافی استاندارد( تزریق شود 122 -762باید از طریق فیلتر  *

بین دهنده و گیرنده را باید رعایت کرد و چنانچه   ABOگروهی سیستم  در تزریق پالسما احتیاجی به کراس مچ نیست. ولی هم *

به عنوان دهنده همگانی پالسما استفاده کرد ،  AB ی هم گروه یا سازگار با بیمار یافت نشود ،می توان از پالسمای اهداکننده گروه پالسما

  . هستند  Bو آنتی   Aچون این افراد فاقد آنتی

منفی در  RHست خانم های کوچک پالسما اندیکاسیون نداشته اگر چه منطقی ا های نسبتاً بعداز تزریق حجم RHIGتجویز روتین  *

میکروگرم دریافت  57به میزان   RHIGیکبار  قرار می گیرند ، هر سه هفته   EXECHANGE PLASMAسنین باروری که تحت 

  .نمایند

 . به ازای هر کیلوگرم وزن بیمار است cc 72 تا  cc 12 میزان درمانی پالسما جهت تصحیح فاکتورهای انعقادی *

  (FFP) تزريق پالسما انديکاسيون هاي مهم
 (DIC) انعقاد داخل رگی منتشر *       خونریزی در بیماری کبدی *   کوآگولوپاتی رقتی  *  کمبود چندین فاکتور انعقادی  *

 (پورپورا –ترومبوسایتوپنیک  - ترومبوتیک)  * TTP              برگشت سریع اثر وارفارین در موارد خونریزی یا نیاز به جراحی *

PTT,PT *  (در صورت عدم دسترسی به کنسانتره فاکتور)کمبود فاکتورهای انعقادی  *             برابر میانگین طیف مرجع  1/ 5بیش از 

 کنترا انديکاسيون هاي تزريق پالسما
 :باشد پالسماکنتراندیکاسیون ندارد امادرمواردزیرهم کمک کننده نمی

 حمایت تغذیه ای وترمیم زخم،   نقص ایمنی هادرجایگزینی ایمنوگلوبولین ،  افزایش حجم

  Cryo precipitate) ) کرایو پرسیپیتات(ب8
 بصورت سوسپانسیون  پالسما cc 72-  12با  است که به صورت کنترل شده ذوب گشته ومجدداً FFP کرایو رسوبی از :تعریف              

 :ورده حاوی فاکتورهای زیر است آدرآمده است. این فر
i.  فاکتورVIII:  واحد بین المللی  42 -172به میزان 

ii.  فیبرینوژن  mg 322-152  

iii.  فاکتور فون ویلبراند (VWF) مقدار اولیه  % 42- 22به میزان 

iv.   فاکتورXIII  مقدار اولیه  % 72 - 32 به میزان 

v. مقادیر قابل توجهی فیبرونکتین 

 .میلی لیتر است 15حجم هر واحد تقریبا  *

    درجه سانتی گراد منجمد  32- ساعت پس از تهیه در دمای 7از تهیه باید هر چه زودتر مصرف نمود و یا حداکثر در عرض کرایو را پس  *

 . میکرونی) صافی استاندارد( تزریق شود 122 -762شود. کرایو باید از طریق فیلتر 
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درجه سانتی گراد ذوب شود وپس از ذوب شدن نباید دوباره منجمد گردد و الزم است هر چه سریعتر  32برای مصرف کرایو ابتدا باید در  *

 . درجه قابل نگهداری و مصرف است1 -6ساعت در دمای 74مصرف گردد. پس از ذوب شدن فقط حداکثر تا 

 . تر تزریق شود چه سریع سرعت تزریق بسته به تحمل بیمار داشته و باید هر *

تا  5به ازای هر  (کیسه)میزان مصرف کرایو بستگی به عوامل مختلفی داشته و به عنوان مثال برای هیپو فیبرینوژ نمیا معموأل یک واحد *

 . کیلوگرم وزن بدن می باشد 17

انجام آزمایش سازگاری قبل از  رجحیت دارداماهاکم است ا به ویژه برای کودکان که حجم خون آن ABO استفاده ازفراورده سازگارازنظر*

 .هم الزم نیست RHباشدوچون حاوی گلبول قرمز نیست انجام آزمایش نمی      تزریق الزم 

 انديکاسيون هاي مهم تزريق رسوب کرايو
 (   در صورت عدم دسترسی به کنسانتره فاکتور) 4کمبود فاکتور  *

  هیپو فیبرینوژنمی *

  13کمبود فاکتور  *

 (در این حالت ارجحیت دارد) DDAVP  خونریزی اورمیک * 

     چسب فیبرین موضعی  *

 (Cryo Poor Plasma) ( CPP)  کرایوپورپالسما(ج

 . باشد می (REDUCED -  CRYO PRECIPITATE)  سی سی می باشد. نام دیگر این فرآورده 772حجم آن حدود  *

  و فاکتور فون ویلبراند می باشد . لیکن سایر فاکتور های پالسمایی را  (VIII C )  ینوژن ، فاکتوراین فرآورده حاوی مقادیر خیلی کم فیبر  *

         .به حد کافی دارد 

     . کاربرد دارد  TTPدر درمان بیماران مبتال به  *  

    (Whole blood)  خون کامل ) د 
نگهدارنده - میلی لیتر ماده ضد انعقاد 63و  (به طور متوسط)سی سی خون  452یک واحد خون کامل شامل  *

  . % است44تا  36هماتوکریت آن . است

 .% افزایش می دهد3و هماتوکریت را  g / dl  1در فرد بالغ مصرف یک واحد از آن هموگلوبین را  *

 . با گیرنده الزامی است  RHو   ABOتزریق خون کامل همگروه از نظر سیستم  *

 . از ست تزریق خون باید استفاده شود حتماً *

 .ساعت در یک فرد بالغ 74لیتر در طی   4- 5اندیکاسیون های مصرف خون کامل جایگزینی بیش از یک حجم خون یا بیش از *

درجه  1 -6ودمای خون کامل وخون فشرده  باشد می( CPDباضدانعقاد) روز71و (  CPDA- 1باماده ضدانعقاد) روز35مدت نگهداری*

 .سانتی گراد است
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 :انديکاسيون هاي مصرف خون کامل
1- Massive Transfusion  (ساعت دریک فردبالغ74لیتردرطی  5 -4جایگزینی بیش ازیک حجم خون یابیش از) 

7- ) ExchangeTransfusion تعویض خون( 

 .درمواردی که کنسانتره قرمز در دسترس نباشد -3

 :کامل کنترا انديکاسيون هاي مصرف خون 
 آنمی مزمن - 7 نارسایی احتقانی قلب  -1

 

 Platelet concentration)  (پالکت متراکم -د
 .های پالکتی که ازخون کامل جداشده است حجمی از سلول:تعریف

 میلی لیتر  52 -22حجم  *

ولی می توان پاسخ درمانی به تزریق را با محاسبه  دوز مناسب تزریق در بالغین به خوبی تعیین نشده است . *

CCI  واحد یا بیشتر نیاز دارد 5یک دوز درمانی برای یک بیمار بالغ به  پذیر نمود. معموالً امکان. 

لیتر پالکت را افزایش می  در میکرو 32222 -62222 و پالکت آفرزیس  لیتر در میکرو 5222 - 12222تزریق هر واحد پالکت رندوم  *

 . دهد

های مالیم وآژیتاسیون قابل  تکان با  روزهمراه 3-5 درجه به مدت 77درجه سانتی گراد و به طور متوسط   77 -74پالکت در دمای  *

 .نگهداری است

  .با گلبول قرمز گیرنده توصیه می گردد   ABOگروه و یا سازگار از نظر سیستم  تزریق پالکت هم *

منفی دریافت نمایند به خصوص در کودکان و یا زنان در سنین باروری در غیر این صورت باید از   RHمنفی بایستی پالکت   RHبیماران 

 .است پذیر امکان ABOنظرگرفتن سازگاری  سایربیماران تزریق پالکت بدون در استفاده شود .درمورد  RHایمونوگلوبولین 

 انديکاسيون هاي مهم تزريق پالکت
  : ترومبوسیتوپنی به علت کاهش تولید پالکت  *

 PIT <222,12پایدار سازی وضعیت بیمار   -

 PIT<222,72در صورتی که بیمار تب دارد   - 

  > PI T 122 ,222: و خونریزی عروق کوچک به علت اختالل عملکرد پالکت CNSدر صورت خونریزی شبکیه یا  * 

 PlT <42, 222-222,52 :تهاجمی یاجراحیدرصورت خونریزی یاانجام اقدامات  *
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 کنتر انديکاسيون هاي تزريق پالکت
 . اندیکاسیون ندارد مگر در صورت خونریزی فعال  ITPتزریق پالکت در  *

 . تزریق پالکت می تواند زیان بار باشد HIT  (Heparin Induced Thrombocytopenia)  و TTP در  * 

 RBC) (cell Packed) (  گلبول قرمز
  .حجمی ازخون که سرم آن جداشده باشد:تعریف

  .میلی لیتر است 752حجم هر واحد تقریبا  *

 . دقیقه می باشد 32از زمان ارسال توسط بانک خون تا شروع تزریق بر بالین بیمار cell Packedفاصله زمانی مناسب برای تزریق  *

 . می باشد درصد 42تا  65هماتوکریت گلبول قرمز متراکم  *

 . درجه سانتی گراد می باشد1 -6فشرده  دمای نگهداری خون کامل و خون و روز می باشد35 ( CPDA-1)مدت نگهداری با ضد انعقاد *

 .میلی لیتر به ازای هر کیلو گرم در ساعت است 7-5میلی لیتر در ساعت و در کودکان  152 -322سرعت تزریق در بالغین  *

 . با پالسمای گیرنده الزامیست  ABOو یا سازگار از نظر سیستم هم گروه   RBCتزریق *

  .در صد افزایش می دهد 3-4و هماتوکریت را  g / Dl  1در فرد بالغ مصرف یک واحد از آن هموگلوبین را *

 .درصد افزایش می دهد 6هماتوکریت را  g / Dl 7هموگلوبین را  Ml /kg 12-4 در اطفال تزریق به میزان

 انديکاسيون هاي مهم تزريق گويچه هاي قرمز
 ( ... عالئم مانند نارسایی احتقانی قلب ، آنژین و)آنمی عالمت دار در یک بیمار با حجم خون طبیعی  *

   ACUTE BLOOD LOSS >  %15% حجم خون تخمین زده شده  15از دست دادن حاد خون بیشتر از  *

*  2>HB  در یک بیمار بد حال و بحرانی 

*  4>HB در بیمار مبتال به سندرم حاد عروق کرونر 

*  9>HB   قبل از عمل جراحی و انتظار از دست دادن بیش ازml 522 خون در عمل جراحی 

*  12>HB  همراه با خونریزی ناشی از اورمی یا ترومبوسیتوپنی 

  (SCA)  در بیماری سلول داسی شکل  *

 .وانجام کراس مچ الزامی است ABOسازگاری   cell Packedجهت تزریق خون کامل و تذکر :              

 ممکن استت به تمامی اثرات ناخواسته در فرایند تزریق خون گسترش یابد، بنابراین گزارش  haemovigilanceطیف  نکته            

 :گونه حوادث مرتبط با بیمار تاکید نمایند ها باید بر این

فوری حین تزریق خون شامل همولیز، واکنش تب زای غیرهمولیتیک ناشی از تزریق خون، راش، قرمزی، کهیر، شوک های  واکنش .1

 .آنافیالکتیک، آلودگی باکتریال و ضایعه حاد ریوی ناشی از تزریق خون
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پورپورای پس از تزریق خون، افزایش های تاخیری پس از تزریق خون شامل همولیز، بیماری پیوند علیه میزبان به صورت حاد،  واکنش .7

 آالنین آمینوترانسفراز و هموکروماتوز

 born Bloodانتقال ویروس های  .3

  . . . وقوع آلوایمونیزاسیون علیه آنتی ژنهای گلبول قرمز، پالکت و .4

 فرآورده ای که به اشتباه تزریق شده است .5

 :عوارض حاد مرتبط با تزریق خون

می  ساعت از انتقال یک واحد خون یا فرآورده رخ 74هر نوع نشانه یا عالمت ناخواسته یا نا مساعدی که در حین و یا به فاصله  تعريف :

 . دهد ، ناشی از تزریق خون است مگر خالفش ثابت شود

مشخصات فرد دیگری روی از فرد بیمار بر اساس فرم درخواست خون گیری می شود، ولی  یکی از اشتباهات شایعی که رخ می دهد ،

 . برچسب لوله نمونه بیمار نوشته می شود

 عالئم و نشانه هاي عوارض حاد مرتبط با تزريق خون در بيماران هوشيار
 احساس گرما در محل تزریق یا در طول رگ ،سردرد ،درد عضالنی ،درد کمر ، درد قفسه سینه،  عالئم عمومی : تب*

 گزگز اندام ها : * عالئم سیستم عصبی

 ویز،  سرفه  ، تنگی نفس، تاکی پنه  :* عالئم سیستم تنفسی

 خونریزی (تاکی کاردی، برادیکاردی ) قلب عروقی : تغییرات ضربان -عالئم قلبی *

 تهوع استفراغ کرامپ شکمی: * عالئم گوارشی

 خارش، کهیر ، عالئم جلدی : راش  *

 تغییر در رنگ ادرار ( ،یگوری، آنوریال)تغییرات در حجم ادرار : * عالئم کلیوی

افزایش خونریزی در محل ، تغییر در رنگ ادرار  ، افت فشار خون یا افزایش فشار خون ، تب،نبض ضعیف  :عالئم در بيمار غير هوشيار

 الیگوری، آنوری ،تاکی کاردی، برادیکاردی ،جراحی

یکسان داشته باشند بنابراین هر نشانه ای باید جدی گرفته شود و تزریق  واکنش های حاد تزریق خون در ابتدای امر ممکن است ، تظاهرات

  .خون متوقف تا علت مشخص گردد

درجه سانتی گراد یا بیشتر در  1افزایش )  تبدر زمان بروز  بررسی نشانه های مهم عوارض حاد مرتبط با تزریق خون

 : وسایر عالئم احتمالی همراه) و تنگي نفس و کهير ( اتمام تزریق خونساعت بعد از  1 -7دمای پایه بدن طی تزریق خون و یا در طی 

کاهش واضح ) افت فشارخون( و ادم صورت، ادم راههای هوایی ، عالئم و نشانه های سیستم تنفسی تحتانی ، افت فشار خون ، شوک

 عمل می نماییم: ( به ترتیب زیرفشارخون سیستولیک و یا دیاستولیک
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  : عمومي  اقدامات فوري
 قطع تزریق خون و باز نگاه داشتن مسیر وریدی با نرمال سالین -1

 چک مجدد عالئم حیاتی -7

به جهت کسب اطمینان از تزریق فرآورده مورد ( فرم درخواست خون و... -کیسه خون )یید هویت بیمار با توجه به مستندات موجودأت -3

                .به بیمار مورد نظر  نظر

 اطالع به پزشک معالج -4

 اطالع به بانک خون -5

 نمونه خون و ادرار جدید از بیمار بعد از وقوع عارضه به بانک  -ارسال کیسه و ست تزریق خون  -6

 پیگیری و تحت نظر گرفتن شدید بیمار  -2

وضعیت بالینی بیمار و  - پزشک معالجمورد بحث می باشد و بستگی به نظر   FNHTRدر  ( البته پس از قطع اولیه خون) ادامه تزریق ) 

نتایج آزمایشات انجام شده از جمله رد واکنش همولیتیک داشته و در صورت ادامه تزریق باید با نظارت دقیق و شدید پزشک معالج و 

 .(پرستار انجام شود

 اختصاصي در زمان بروز کهير:اقدامات 
 تجویز آنتی هیستامین مانند : دیفن هیدرامین  *

سطح بدن باشد و بیمار عالمت  3/7ادامه تزریق خون با نظارت دقیق و شدید پرستار و پزشک معالج در صورتی که کهیر پوستی کمتر از  *

 .دیگری نداشته باشد و کهیر بیمار به درمان جواب داده و فروکش کرده باشد 

 : 1توجه
م سیستمیک همراه شد بایستی بالفاصله تزریق خون مجدداً قطع و در صورتی که کهیر تمام سطح بدن را فرا گرفت و یا با سایر عالئ

 . درمانی آغاز گردد -اقدامات حمایتی 

 : 2توجه
وجودندارد .  (تنگی تنفس و...- لرز -تب )در کم فشاری مرتبط با تزریق خون بیمار عالئم و نشانه های عوارض دیگر انتقال خون مانند  *

لیتر جیوه را در فشار سیستول یا  لیمی 12 -32کاهش  درجه کاهش فشار خون که برای تشخیص الزم است مورد بحث بوده و در کل

 . در نظر می گیرند دیاستول خون شریانی به نسبت مقدار پایه قبل از تزریق

  .اصله بر طرف می گرددکاهش فشار خون در خلل تزریق آغاز شده و با قطع تزریق خون بالف  *

 . تشخیص دیگری مطرح می باشد دقیقه بعد از قطع تزریق خون بر طرف نگردد قطعاً 32چنانچه افت فشار خون تا   *
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 (آلودگي باکتريايي)عوارض حاد مرتبط با تزريق خون 

 : منشأ آلودگي
 ورود فلورنرمال از پوست اهداء کننده در هنگام اهداء خون  -1

 باکتریمی مخفی در اهداء کننده   -7

افتد چون در دمای اتاق  تهیه و ذخیره سازی فرآورده بیشتر با فرآورده های پالکتی اتفاق می -ورود باکتری در حین جمع آوری  -3

 . می شوند نگهداری 

 : عالئم
 نارسایی کلیه   -شوک    -افت فشار خون   -تاکی کاردی   -لرز  -تب  *

 : درمان

  تجویز آنتی بیوتیک وسیع الطیف  *

 عودت کیسه خون به بانک خون جهت انجام کشت و رنگ آمیزی گرم  *

 حفظ برون ده ادراری  *

 DICبررسی عوارض احتمالی موجود نظیر نارسایی کلیوی و یا تنفسی و * 

  : پيشگيري

 بررسی کیسه خون قبل از تزریق از جهت وجود عالئم، همولیز ، کدورت ، گاز ، تغییر رنگ ، لخته توسط پرسنل بانک خون و پرستار  *

 . دقیقه کامل شود 32 - 62بهتر است تزریق فرآورده گویچه قرمز در طی دو ساعت و تزریق پالکت یا پالسما در خالل  *

 .پس از خروج از بانک خون در بخش نگهداری شود (سانتی گراد 72 -74)دقیقه در دمای اتاق  32حداکثر می تواند  RBCفرآورده  * 

 FNHTRواکنش تب زاي غير همولتيك 

 : تعريف

 . ساعت بعد از اتمام تزریق خون 1 -7درجه سانتی گراد یا بیشتر در دمای پایه بدن طی تزریق خون و یا در طی  1افزایش 

 : مکانيسم

 موجود بر روی گلبول های سفید در گیرنده خون   HLAوجود آنتی بادی برعلیه آنتی ژن سیستم  *

 . تجمع سیتوکین های تب زای محلول در واحد اهداء شده در حین ذخیره سازی *

 . استفاده از مسکن استامینوفن: درمان

مورد بحث می   FNHTRادامه تزریق در ) مابقی فرآورده خونی دیگرتزریق نمی گردد. مگر در موارد استثناء   FNHTRمعموأل در  نکته:

وضعیت بالینی بیمار و نتایج آزمایشات انجام شده از جمله رد واکنش همولیتیک داشته و در صورت  -باشد و بستگی به نظر پزشک معالج 

 ) . و پرستار انجام شود پزشک معالج  ادامه تزریق باید با نظارت دقیق و شدید
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 (AHTR)  واکنش هموليتيك حاد

 به علت اشتباهات انسانی اتفاق می افتد  ABOدر اکثر موارد به علت تزریق خون نامنطبق از نظر سیستم   :علت

و نارسایی  DIC – درد پشت -درد قفسه سینه -افت فشار خون  -اسها ل - استفراغ -تهوع -لرز همراه باسفتی عضالت -تب  :عالئم

 .تاکیکاردی - تنگی نفس -کلیه

 : درمان

          قطع فوری تزریق خون  *

         کنترل و حفظ برون ده ادراری به کمک مایعات و دیورتیک  *

 مُسکن*  

     درمان افت فشار خون  * 

 از وقوع عارضه به بانک خونخون نمونه خون و ادرار جدید از بیمار بعد  -ارسال کیسه و ست تزریق   *

 واکنش آلرژي خفيف

 حساسیت داشتن گیرنده خون به آنتی ژنهای موجود در پالسمای اهداء کننده: علت

 خارش -کهیر :عالئم

 مصرف آنتی هیستامین:درمان

 آنافيالکسيشوک 

 . می باشد deficiency IgAن آیکی از علل : علت

 ویز و در نهایت شوک -افزایش فشار خون -الرنکسادم  -تنگی نفس برونکو اسپاسم  : عالئم

 : درمان

 اکسیژن درمانی  *

  مصرف اپی نفرین *

 TRENDELENBERGقرار دادن بیمار در وضعیت  *

 تجویز مایعات وریدی  *

 (   در صورت وجود کهیر)آنتی هیستامین  *

 مصرف کورتون با توجه به شدت عالئم *
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 (TRALI) تزريق خون تراليآسيب حاد ريوي مرتبط با 

ساعت پس از تزریق به همراه ادم دو طرفه ریوی با منشأ غیر قلبی در  6شروع ناگهانی هیپوکسمی در حین تزریق خون و یا : تعريف

 . بیماری که سابقه چنین مشکلی را قبل از تزریق نداشته است

 .موجود برروی گلبول های سفید در اهداء کننده خون می باشد  HLA در بیشتر موارد علت وجود آنتی بادی برعلیه آنتی ژن سیستم: علت 

 .ادم ریوی  -لرز  -سیانوز  -تاکی کاردی  -تب  -هیپوکسمی   -تنگی نفس : عالئم 

 : درمان  

  درمان حمایتی است *

  اکسیژن درمانی در صورت هیپوکسی بیمار *

  . نتیالسیون در موارد شدیدمکانیکال و *

 . ارزش استروئید ها در درمان ثابت شده نیست . دیورز اندیکاسیون ندارد ایجادتوجه : 

 واکنش هاي هموليتيك تاخيري
روزها تا هفته هاست .   DHTRساعت پس از تزریق خون اتفاق می افتد. زمان بین تزریق خون تا تشخیص یک  74اقل بر طبق تعریف حد

شاید شش هفته بعد از  DHTR  عالئم را نشان می دهند . با این حال عالئم بالینی  ،طی دو هفته اول پس از تزریق خون بیماران بیشتر

 .تشخیص داده شوند تزریق

 : عالئم باليني
خوشبختانه ، این واکنش ها نسبت به . همولیز معموأل به صورت خارج عروقی است اما همولیز داخل عروقی نیز ممکن است اتفاق بیفتد *

AHTR  ( حادهمولیتیکواکنش )با شدت کمتری رخ می دهند ، بنابراین شاید مورد چشم پوشی قرار گیرد . 

 . است  DHTR کم خونی غیر منتظره و تب به دنبال تزریق فرآورده گلبول قرمز مشخصه  *

 . ایجاد شودتنگی نفس به ندرت ممکن است عالئم نا رسایی حاد کلیوی  -درد قفسه سینه  -عالئم بالینی دیگر : زردی  *

 . در بیماران مبتال به بیماری سلول داسی شکل ممکن است ایجاد کریز کند *

 راش در تنه شروع شده و سپس و ممکن است به.لکرد کبدی و پان سیتو پنیمراش ماکولو پاپولر، انتروکولیت و اسهال ، تب ، اختالل ع *

  .اندام ها هم برسد

 :تشخيص 
 تشکیل بول های کراتینوسیتی نکروتیک  - انفیلتراسیون لنفوسیتی دور عروقی سطحی  : بیوپسی پوست

 تشخيص افتراقي

    واکنش های دارویی 

    بیماری های ویرا ل 
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 :از ديگرعوارض تزريق خون

 
 هیپوترمی   

  افزایش حجم داخل عروقی و نارسایی احتقانی قلب 

  هپاتیت کالسیک 

  احشاء ایسکمی 

  بیماری پیوند علیه میزبان 

       دهد هفته پس از تزریق خون به صورت ترومبوسیتوپنی نشان می 7تا  1ی نادری بوده و خود را  پورپورا: پورپورا عارضه.     

دارد. تزریق خون حاوی وجود   PLA1بادی  بوده لذا در خون این گروه آنتی   PLA1 (Zwa)ژن اختصاصی پالکتی مردم فاقد آنتی 1/2%

های  بادی ی خود با آنتی ها بنوبه ی خون شده و این پالکت های گیرنده ها روی پالکت ژن باعث جذب این آنتی  PLA1 ژن آنتی

PLA1  ها در کبد و طحال می شوند ی خون واکنش نشان داده و باعث تخریب پالکت گیرنده. 

: که هیچ مکانیسم فیزیولوژیکی برای دفع آهن اضافه  آنجا از . میلی گرم آهن است757دارای گلبول قرمز  واحد هر افزایش تجمع آهن

 و شوند پس ازمدتی دچار انباشتگی آهن می،  کنند بیمارانی که مکرراًخون دریافت می روز( میلی گرم در1)    ندارد  بدن وجود در

 .کند می بروز ها هموسیدروزیس درآن
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 :  منابع
 

 چهارم ویرایش / ایران بیمارستانهای ملی اعتباربخشی جامع راهنمای

کتاب رفرنس جامع فارماکولوژی  داروهای ژنریک ایران نویسنده سلیمان نارویی، ویدا خانی، محمد ادریس ارباب، مهدی مال شاهی سال 

 1393انتشار 

 7214گاید الین احیاء 

 1392پرستاری ویژه مولف محمد رضا عسگری، محسن سلیمانی سال ا نتشار کتاب مرجع مراقبتهای 

 وزارتی 15/21/92/د مورخه 71/92/ 4157ابالغ ارزیابی اولیه بیمار توسط پرستار

 وزارتی 16/12/96/د مورخه123991/71/96دستورالعمل تحویل نوبت کاری  

دکس پرستاری وکارت دارویی بخشهای بیمارستانی نامه شماره راهنمای نحوه ثبت اقدامات تشخیصی، درمانی ومراقبتی در کار

 معاونت امور درمان 12/27/92مورخه  226/25/75/92

 راهنمای کاربری تجهیزات پزشکی

های بیمارستانی، تهران وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، مرکز مدیریت بیماری ها، چاپ دوم راهنمای کشوری نظام مراقبت عفونت

 (1346صل، حسین و همکاران. )معصومی ا

 1392عفونت، ویرایش دوم،  کنترل واحد اجرایی های روش و دستورالعمل مشی، خط

 معاونت امور درمان 17/4/92/د مورخه 132164/71/92دستورالعمل آشنایی با گازهای طبی نامه شماره 

 


