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 هقذهِ:

ؿشایي ثیوبس, ثشسػی  اسصیبثی اٍلیِ اص ثیوبس فشایٌذی پَیب ٍ هذاٍم اػت کِ هی تَاًذ دس تلوین گیشی دس هَسد

 ًیبصّبی دسهبًی اٍسطاًؼی , دسهبى الکتیَ ٍ ثشًبهِ سیضی هشاقجتی هَثش ٍاقغ ؿَد.

 اسصیبثی اٍلیِ اص ثیوبس اًالػبت صیش سا ثشای اسائِ دٌّذگبى هشاقجت فشاّن هی کٌذ:

  .دسک هشاقجت هَسدًیبص کِ ثیوبس ثشای آى ثِ ثیوبسػتبى هشاجؼِ کشدُ اػت 

  هشاقجتاًتخبة ثْتشیي 

 ُتـخیق دسػت ٍ ثشسػی پبػخ ثیوبس ثِ هشاقجت ّبی اسائِ ؿذ 

 

 ثش اػبع اػتبًذاسدّبی اػتجبسثخـی, دس اسصیبثی اص ثیوبس ًکبت صیش ثبیؼتی هَسد تَجِ قشاس گیشد:

  اص توبم ثیوبساًی کِ دس ثیوبسػتبى ثِ آى ّب اسائِ خذهبت هی ؿَد, اػن اص ثؼتشی یب ػشپبیی ثبیؼتی

 کبهلی ثِ ػول آیذ.ثشسػی اٍلیِ 

 یي هی حذاقل ّبی اسصیبثی اٍلیِ پشػتبس اص ثیوبس ثبیؼتی دس خي هـی تذٍیي ؿذُ تَػي ثیوبسػتبى تؼی

 , سٍاًی, اجتوبػی, هؼبیٌِ ثذًی ٍ تبسیخچِ ػالهت هی ثبؿذ.ؿَد کِ ؿبهل: ثشسػی فیضیکی

 شًٍذُ پضؿکی ثیوبس ثجت ًیبصّبی هشاقجتی ثیوبس ثبیؼتی تَػي فشم اسصیبثی اٍلیِ هـخق ؿَد ٍ دس پ

سٍص اص صهبى آى گزؿتِ ثبؿذ ٍ تغییشات ٍاهح دس ؿشایي ثیوبس ایجبد ؿذُ  33گشدد. ّشگًَِ اسصیبثی کِ 

 ثبؿذ, ثبیؼتی هجذدا تکشاس ٍ ثجت ؿَد.

  ثشای ؿشٍع دسهبى كحیح ٍ ػشیغ تب حذ اهکبى ثبیؼتی اسصیبثی دس اٍلیي فشكت هوکي اًجبم ؿَد. ثش

اًجبم  تب پبیبى ؿیفتثذٍ پزیشؽ ٍ حذاکثش سصیبثی اٍلیِ پشػتبس اص ثیوبس ثبیؼتی دس ا ،اػبع اػتبًذاسد

 ؿَد.

  ؿبیبى رکش اػت صهبى دقیق ثؼتگی ثِ ػَاهلی هبًٌذ ًَع هشاقجت اسائِ ؿذُ ثِ ثیوبس, پیچیذگی آى , ًَل

ًی هختلفی هذت هشاقجت ٍ پَیبیی ؿشایي ثیوبس داسد. ثش ایي اػبع ثیوبسػتبى هوکي اػت چبسچَة صهب

 اسائِ دّذ. پبیبى ؿیفت کبسیثشای اسصیبثی ثخؾ ّبی هختلف ثب سػبیت حذاکثش صهبى 

  ًتبیج حبكل اص اسصیبثی اٍلیِ پشػتبس اص ثیوبس ثبیؼتی دس پشًٍذُ ثیوبس ثجت ؿَد ٍ ثشای توبهی افشاد دسگیش

 دس اهش هشاقجت ثیوبس قبثل دػتشع ثبؿذ.



 

 

 

 یِ ای ٍ ًیبصّبی ػولکشدی غشثبلگشی ؿًَذ تب دس كَست ًیبص ثشسػی ثیوبساى ثبیؼتی اص ًظش ؿشایي تغز

 ّبی تخللی ثیـتش ثِ ػول آیذ.

 .ثیوبس اص ًظش داؿتي دسد غشثبلگشی گشدد ٍ پغ اص آى اسصیبثی اص دسد ثِ ػول آیذ 

اسصیبثی "ثب دس ًظش گشفتي توبهی اػتبًذاسدّبی پیشٍ اػتقشاس ثشًبهِ هلی اػتجبسثخـی دس ثیوبسػتبى فشم  

دفتش تَػي  "پغ اص ًظش خَاّی اص ثیوبسػتبى ّبی تبثؼِ ٍ اػوبل ًظش آًبى  اٍلیِ پشػتبس اص ثیوبس )ثضسگؼبل(

دس صهیٌِ ّبی  دس قبلت اػتجبس ثخـی دسخَاػتی ٍصاست هتجَع آیتن ّبیًشاحی ٍ کلیِ پشػتبسی داًـگبُ 

 ... دس فشم هزکَس لحبٍ گشدیذُ اػت. ٍ صخن فـبسی دسد، هذدکبسی, تغزیِ ای, تؼکیي

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
 

 تکویل دستَرالعول 

 

 .پشػتبس هؼئَل ثیوبس هَظف اػت دس ثذٍ پزیشؽ ثیوبس ثشگِ اسصیبثی ّبی اٍلیِ سا تکویل ًوبیذ  -1

ٍ یب ( دس كَست َّؿیبس ثَدى ) ثبیذ ثِ كَست کبهل اص ًشیق پشػؾ اص خَد ثیوبس  اسصیبثی ثشگِ -2

 .ذ ًپشػؾ اص ّوشاّبى ًضدیك ثیوبس ٍ ّویٌٌَس هـبّذات ٍ اسصیبثی ّبی پشػتبسی تکویل گشد

اٍلیي گضاسؽ  صیبثی،سایبثی ّبی اًجبم ؿذُ تَػي پشػتبس دس ثذٍ پزیشؽ ٍ تکویل ثشگِ ثشاػبع اسص -3

 . ؿَدهیپشػتبسی ًَؿتِ  

 

 ّا حساسیت ٍ ارتباعی ٍضعیت پایِ، اعالعات بخش تکویل دستَرالعول
 

 تکویل ثشسػی ٍ هـبّذُ ٍ ٍی ّوشاُ یب ثیوبس ثب هلبحجِ ثَػیلِ ،ثیوبس اص ػتبسپش اٍلیِ اسصیبثی فشم اص ثخؾ ایي
 .گشدد هی

 

 پایِ: اعالعات قسوت در
 

،.هلیت  آى رکش ثب ّب صثبى ػبیش ٍ تشکی فبسػی، حؼت ثش هیکٌذ كحجت ثیوبس کِ صثبًی ػبػت ٍسٍد ثِ ثخؾ ،

 صى ثَدىدى(دیي ٍ هزّت ،جٌؼیت، هشد ٍ یب )ایشاًی ٍ غیش ایشاًی ثَ

       (reaspiratory rate)تٌفؼی تؼذاد RR:(، tempreture)دسجِ حشاست:T  :کِ ؿبهل  ثذٍ ٍسٍدػالین حیبتی 

:PR تؼذاد ًجن(puls rate  ):BP  فـبس خَى(blood presure )  :W (ٍصىweight )  H(قذ:Height) هی ثبؿذ. 

 ًحَُ هشاجؼِ ثِ كَست:ػشپب،   ثب ٍیلچش ،  ثب ثشاًکبسد ،  ثب ّوشاُ   ٍ ...ثجت هی گشدد 

 ًَع پزیشؽ ثیوبس ثِ كَست : اٍسطاًغ ، اًتخبثی ، اص دسهبًگبُ  ،  اسجبع اص هٌت  ،  اػضاهی  ، اًتقبل اص ػبیش ثخؾ ّب  

 تکویل هی گشدد. ،دیگش هشتجي ؿغل..،هَاسد خبف ،ل  ٍ یب  هجشد  ثَدى  ، تحلیالت ٍهؼیت تأّل: هتأّ
 

 

 ٍضعیت َّشیاری ٍ ارتباعی :در قسوت 

صهبى ٍ هکبى  ، ثْت صدُ  ،  ٍهؼیت َّؿیبسی ثِ كَست ، َّؿیبس  ، خَاة آلَد  ، گیج  ، ثذٍى پبػخ  ، آگبّی ثِ

 تکویل هیگشدد.خیش یب ثلِ كَست ثِ ثیوبس ّوکبسی  ،کوب، ًیوِ کوب

 ثِ كَست  ٍاهح  ، اؿکبل دس تکلن  ، ػذم تَاًبیی دس كحجت کشدى   ثجت ٍ تکویل هی گشدد. ًحَُ كحجت کشدى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 :زير جدول حسب بر بسرگساالن در گالسكو مقياس محاسبه

 GCS (Glassgow Coma Scale ) جدول

GCS اهتیاس بشرگسال 

EYE 
 باز کردن چشم ها

 4  خَدثخَدی

 3  كذا ثِ ٍاکٌؾ دس

 2  دسدًبک تحشیك ثب

 1 پبػخ ثذٍى

 4حذاکثز اهتیاس: 
VERBAL 

 پاسخ کالمی
 5  َّؿیبس ٍ آگبُ

 4 ًبهٌبػت کلوبت ٍ گیجی

 3  ًبهٌبػت پبػخ

 2  تـخیق قبثل غیش كذای

 1 پبػخ ثذٍى

 5حذاکثز اهتیاس:  
MOTOR 

 پاسخ حرکتی
 6   دػتَسات اجشای

 5  هیکٌذ()حشکبت سا لَکبلیضُ دسد هحل تـخیق

 4  دسد هحل اص کشدى دٍس

 3  (دکَستیکِفلکؼیَى غیش ًجیؼی )

 2  (دػشثشُاکؼتبًؼیَى غیش ًجیؼی )

 1 پبػخ ثذٍى

 6حذاکثز اهتیاس: 

   55                                                                                                                           :اهتیاس جوع کل         

 .خَاّذ بَد 3ٍ حذاقل اهتیاس  55حذاکثز اهتیاس
 

 :ّا حساسیت

 .اػت دادُ داسٍ آى ثِ ثیوبس کِ الؼولی ػکغ ٍ آى ًَع جتث ثَدى هثجت كَست دس ٍ داسٍیی حؼبػیتثشسػی 

 .اػت دادُ غزا آى ثِ ثیوبس کِ الؼولی ػکغ ٍ آى ًَع جتث ثَدى هثجت كَست دس ٍ غزایی حؼبػیتثشسػی 

 .ؿَد ثجت هَاسد ػبیش ثِ )آلشطی(حؼبػیتداؿتي 

 
 :دارٍ ارسیابی ٍ سالهتی تاریخچِ تکویل دستَرالعول

 .گشدد هی تکویل ثشسػی ٍ هـبّذُ ٍ ٍی ّوشاُ یب ثیوبس ثب هلبحجِ ثَػیلِ ، پشػتبس اٍلیِ اسصیبثی فشم اص ثخؾ ایي

 .گشدد ثجت ٍی ّوشاُ یب ثیوبس اظْبسات  ػیٌب اػت تَهیح قبثل کِ ّبیی قؼوت تکویل دس

 :سالهتی تاریخچِ

 :پشػتبس تَػي صیش هَاسد ثجت

 ثیوبس)ػلت هشاجؼِ( ًظش اص ؿذى ثؼتشی دلیل

 خبًَادُ ثب رکش ًَع آى ٍدس كَست اًالع ثجت ًَع گشٍُ خًَیداؿتي ػبثقِ ثیوبسی دس 



 

 

 ّب آیتن دس کِ ثَد ثیوبسی اگش هَاسد ػبیش قؼوت دس ًْبیت دس ٍ اػت ؿذُ آٍسدُ فشم دس کِ ّبیی ثیوبسی ػَاثق

 .ؿَد ًَؿتِ اػت ًـذُ گٌجبًذُ

 ػبثقِ تشاًؼفَصیَى خَى
 هؼوَهیت ًذاؿتي یب يتداؿ

 ثیوبسػتبى دس ثؼتشی ػبثقِ

 ىآ ًَع ٍ گزؿتِ دس جشاحی ػبثقِ

 ّب آى تؼذاد رکش ٍ ًجیؼی صایوبى ٍ ػضاسیي  ػقي،  ثبسداسی، ػبثقِ خبًن ثیوبساى دس

 الکل ،هَاد هلشف ػَء ػیگبس، هلشف ػبدات

 خبف غزایی سطین داؿتي

 خَاة هـکالت داؿتي یب ٍ ًجیؼی حؼت ثش ثیوبس اػتشاحت ٍ خَاة

 آى ًَع ٍ غزایی ّبی هکول هلشف

  کبهل ٍاکؼیٌبػیَى

 

تکویل ارسیابی دارٍیی:

هذت  هلشف، دٍص داسٍ، ًبم جذٍل تکویل ّوشاُ ثِ ثؼتشی اص قجل هبُ یك یب ٍ ثؼتشی صهبى دس داسٍ هلشف ػبثقِ

 ًحَُ هلشف ٍ ّویٌٌَس اسصیبثی ثیوبس ثشای دادى آهَصؽ دس هَسد داسٍّبی هلشفی ػلت هلشف، صهبى هلشف،

 

 :ّا تَاًایی ٍ ّا هحذٍدیت تکویل دستَرالعول

 هی تکویل ثشسػی ٍ هـبّذُ ٍ ٍی ّوشاُ یب ثیوبس ثب هلبحجِ ثَػیلِ  ،ثیوب اص پشػتبس اٍلیِ اسصیبثی فشم اص ثخؾ ایي

 .گشدد

 :پشػتبس تَػي صیش هَاسد ثجت
 گَؽ یب ّش دٍٍ  چپ یب ساػت گَؽ رکش ثلِ جَاة كَست دس ٍ خیش یب ثلی كَست ثِ ؿٌَایی هحذٍدیت

 چپ یب ساػت گَؽ دس ػوؼك داؿتي

 لٌض ٍ ػیٌك داؿتي ثیٌبیی، کن ًبثیٌبیی، كَست ثِ آى ًَع رکش ٍ ثلِ خیش، كَست ثِ ثیٌبیی هحذٍدیت داؿتي
 چـن یب ّش دٍ ٍ چپ یب ساػت چـن رکش ثلِ جَاة كَست دس ٍ توبػی
 ًَؿتي  خَاًذى، کشدى، كحجت تَاًبیی

 هجتال ػوَ رکش ٍ ػوَ قٌغ ٍ ًقق

 حشکتی کوك ٍػبثل اص اػتفبدُ

 تلفي اص اػتفبدُ تَاًبیی

 اخجبس صًگ اص اػتفبدُ تَاًبیی

 غزاخَسدى  پَؿیذى، لجبع حشکت،  :سٍصاًِ کبسّبی اًجبم تَاًبیی

 هلٌَػی دًذاى داؿتي

 خبًِ دس اکؼیظى اص اػتفبدُ

 آى هحل رکش ٍ تشاؿِ لَلِ اػتَهی، تشاکـي، پبًؼوبى، آتل، ثخیِ،  ؿبًت، گچ، دسى، ّشگًَِ داؿتي

 
 
 



 
 

 :ّا سیستن بزرسی

گَاسؽ ٍ  ػشٍقی، قلجی ػلجی، ّبی ػیؼتن ثیوبس هـبّذُ ٍ هلبحجِ ًشیق اص پشػتبس ،فشم اس قؼوت ایي دس

،گَؽ  ٍ ٍهؼیت حشکتی اًذام ًبخي ّب، لثِ چـن، هبًٌذ ّب تنؼػی ػبیش ،پَػت تٌفؼی، ،ادساسی ٍ کلیَی دفؼی،

 دسٍ صدُ ػالهت سا هـکل ثذٍى گضیٌِ ،هـکل ػذم كَست دس ٍ ٍ قشاسدادُ ثشسػی فَقبًی ٍ تحتبًی سا هَسدّبی 

 دس تَهیح ثِ ًیبص كَست دس ًیض تَهیحبت ػبیش آیتن .کٌذ هی ّب هـخق گضیٌِ حؼت ثش سا آى ًَع هـکل كَست

 .اػت ؿذُ گشفتِ ًظش

 بزرسی قذرت عضالًی:

 یب اًذام ًویـَد اػتخَاىحشکت دس اًقجبم ػولِ سا هیتَاى لوغ کشد ٍلی ایي اًقجبم هَجت  : سجِ یكد

ؿَد ٍلی دس حذی  حشکت اًذام دس ػٌح افقیاًقجبم ػولِ ثِ حذی قَی اػت کِ هیتَاًذ هَجت  : دسجِ دٍ

 ثِ ػوت ثبال ثکـذ خالف جْت جبرثِثِ ًیشٍی جبرثِ غلجِ کشدُ ٍ اًذام سا دس ًیؼت کِ ثتَاًذ 

 هیتَاًذ اًذام سا دس خالف جْت جبرثِ حشکت دّذاًقجبم ػولِ ثِ حذی قَی اػت کِ  : دسجِ ػِ

 اػت ًجیؼیقذست اًقجبهی ػولِ  : دسجِ چْبس

 
 

 درد )کَدکاى ٍ بشرگساالى(: آیتن ارسیابی تکویل دستَرالعول

 حؼت ثش ًظش هَسد ػذد دٍس دسد ثِ اهتیبصدّی دس .گشدد هی تکویل آى ثجت ٍ ثیوبس هـبّذُ هلبحجِ، ًشیق اص 

 .ؿَد هی کـیذُ دایشُ ثیوبس ثب هلبحجِ

0             2              4              6             8             10

 
 با بزابز ًشاًگز

 صفر بدون درد

 2 مالیم درد

 4 معتدل درد

 6 د شدیددر

 8 بسیار شدید درد

 51 ممکه درد بدتریه

 : ًوَدى هشخصٍ 

 فشٍسًٍذُ)خٌجشی( ،فـبسًذُ ،ػَصؿی ،هجْن هشثبى داس، ،هتٌبٍة ، هذاٍم : ثشحؼت ددس ًَع

 ثیوبس)هحذٍدیت حشکتی(ٍ.... فؼبلیت سٍی ثش  دسد تبثیش اػتفشاؽ  ٍ هیضاى تَْع، ػالین ّوشاُ دسد اص قجیل:

  داسٍیی ٍ داسٍیی غیش حؼت ثش دسد تؼکیي ّبی سٍؽ

 

 

http://www.iranorthoped.ir/fa/news/1332


 

 

 

 هذدکاری: ارسیابی

 اسصیبثی ٍ تکویل ًیبصّبی حوبیتی ثیوبس آى، ًَع ٍ پَؿؾ ثیوِ

 ثی ، خبًَادُ ػشپشػت اهذاد، کویتِ ثْضیؼتی،  آؿٌبیبى، ٍ دٍػتبى خبًَادُ، ،ّوؼش  :ؿبهل ثیوبس حوبیتی ػیؼتن

 صًذاى  ػبلوٌذاى، ػشای ثْضیؼتی، ػبکي  خبًوبى،
 

  :ارسیابی خغز سخن فشاری با ابشار بزادى :بستز سخن ارسیابی تکویل دستَرالعول

دػتِ هالک ، خٌش صخن ثؼتش دس ثیوبس هـخق ٍ ثب ػذد تؼیي هی  6دس ایي سٍؽ اسصیبثی ثَػیلِ اثضاسی ثب 

ثبؿذ ثیوبس دس هؼشم خٌش  11اػت ٍ چٌبًچِ ًتیجِ ثذػت آهذُ ػذدی کوتش اص  23ًوشُ کلی دس ایي اسصیبثی .گشدد

 .ػبػت یکجبس ثْتش اػت ثب ایي اثضاس ثشسػی ؿَد 24ّش ثیوبس ّش .هی ثبؿذ اثتال ثِ صخن ثؼتش

 
 ScaleBradenاثضاس ثشادى 

 ادساک حؼی -1

 سًَثت -2

 فیضیکی فؼبلیت -3

 تحشک -4

 تغزیِ -5

 ػبیؾ ٍ کـؾ -6

 .ثبؿذ هی ثیوبساى یکپبسچِ ٍ هؼتوش اسصیبثی ٍ ثیوبساى ایوٌی استقبء هـی خي ساػتبی دس دػتَسالؼول ایي

  .تشؿح ٍجَد ٍ صخن دسجِ ,صخن هحل حؼت ثش ؿَد هی اسصیبثی ثؼتش صخن ًظشٍجَد اص ثیوبس اثتذا دس -1

 .ؿَد هی اسصیبثی صخن اػتؼذاد ًظش اص ,صخن ٍجَد ػذم كَست دس-2

 

 



 

 

 

 هی باشذ5-4داهٌِ با ،بیوار ادراک حسی سغح ارسیابی بخش، اٍلیي

 اهتیبص  1 دیاتتیپاسخ ًوی دّذ احساس درد ًذارد هاًٌذ تیوار . هحذٍدیت دارد

 اهتیبص  2 .در حذ ًالِ َّضیاری دارد. اختالل حسی دارد

 اهتیبص  3 .هطکل حسی لاتل تَجِ دارد. هحذٍدیت خفیف 

 اهتیبص  4 تذٍى هحذٍدیت ٍ لذرت گفتي درد

 هی باشذ 5-4داهٌِ با ،بیوار بذى پَست رعَبت ارسیابی بخش، دٍهیي

 اهتیبص  1 سیاد، تی اختیاری هذفَع ٍ ادرارتعزیك .دائوا پَست هزعَب دارًذ

 اهتیبص  2 هزعَب ًیاس تِ ًعَیض هلحفِ ّز ضیفت

 اهتیبص  3 الیِ رٍیي هالفِ هزعَب تَدُ ٍ ًیاس تِ تعَیض رٍساًِ دارد.گاّی هزعَب 

 اهتیبص  4 پَست خطک تعَیض هلحفِ تصَرت رٍتیي

 هی باشذ 5-4داهٌِ با ،خزٍج اس تخت() بیوار فیشیکی فعالیت هیشاى ،ارسیابی بخش سَهیي

 اهتیبص  1 ٍاتستِ تِ تخت ٍ تذٍى خزٍج اس تخت

 اهتیبص  2 در حذ پاییي آهذى اس تخت ٍ ًطستي رٍی صٌذلی تا کوک

 اهتیبص  3 لذم سدى گاُ گاُ تَسظ خَد تیوار

 اهتیبص  4 تار در رٍس اس اتاق خارج هی ضَد 2تذٍى هحذٍدیت ٍ در حال حزکت حذالل 

 هی باشذ. 5-4داهٌِ با ،(پَسیشي تغییز در تَاًایی تحزک) یابیسار بخش، چْارهیي 

 اهتیبص  1 کاهال تی حزکت

 اهتیبص  2 حزکات گاُ گاُ ٍ ًاتَاى در اًجام حزکت. هحذٍدیت سیاد

 اهتیبص  3 هذاٍم در تخت حزکت هی کٌذ. خفیف

 اهتیبص  4 تذٍى کوک دیگزاى تغییز پَسیطي هی دّذ.تذٍى هحذٍدیت

 .هی باشذ 5-4داهٌِ با ،تغذیِ بِ هزبَط ارسیابی بخش پٌجویي           

است هایعات کافی ًوی گیزد ٍ  NPOخیلی ضعیف،ّیجَلت ًوی تَاًذ غذای کاهل هصزف کٌذ ٍ

 است NPOرٍس 5تیواری کِ تیص اس 

 اهتیبص  1

 اهتیبص  2 هیکٌذاحتوال ًاکافی، ًذرتا غذای کافی هیگیزدٍ گاّی هکول استفادُ 

 اهتیبص  3 دریافت هیکٌذ  TPNیا      NG TUBتا کافی، تغذیِ 

 اهتیبص  4 عالی، هصزف ّوِ اًَاع غذا ٍ تذٍى ًیاس تِ هکول

 .هی باشذ 5-3داهٌِ با ،بذى پَست سایش ٍ اصغکاک بِ هزبَط ارسیابی، بخش ششویي          

 اهتیبص  1 (تیوار تی لزار)هستمل ًیست. فزد تزای حزکت ًیاس تِ کوک دیگزاى دارد

 اهتیبص  2 حذالل کوک را تزای جاتجا ضذى در تخت ًیاس دارد

 اهتیبص  3 ز پَسیطي ٍ حزکتیراحت در تغی

 هی ؿَد. جوغ اهتیبصات کل آخش، هشحلِ دس3-

 

  51 -53  :خیلی پز خغز                   53-54:   پز خغز               55 -  51: خغز هتَسظ              51 - 33  :بی خغز

 
 پیگیشی قبثل ّب ؿیفت کلیِ دس سیؼك ایي اسصیبثی .ؿَد هی ثجت کبسدکغ دس صخن ایجبد سیؼك هیضاى   :تَجِ

دس كَستی کِ ثیوبس هؼتؼذ صخن ٍ  داد قشاس هذ ًظش ثبیذ سا هذدجَ هتغیش ؿشایي ثِ تَجِ ثب آى تغییش اهکبى ٍ اػت

 دس گضاسؽ پشػتبسی آى سا قیذ ًوَد. ٍ اًجبم فـبسی ثبؿذ ثبیؼتی اقذاهبت پیـگیشاًِ جْت ایي کبس 

 



 

 

 

 :خغز سقَط ارسیابی العول دستَر

 هؼتوش اسصیبثی اجشای جْت ّوچٌیي ثبؿذ، هی ثیوبساى ایوٌی ػٌح استقب هـی خي ساػتبی دس فشم ایي-1

 ثبؿذ هی اػتفبدُقبثل  ثیوبساى

 گشدد هی تکویل ثیوبس ثب هلبحجِ ًشیق اص اثضاس ایي -2

 ثبؿذ هی كفش یب کبهل سدیف ّش اهتیبص -3

 .ؿَد هی صدُ تیك کؼت ؿذُ اهتیبص اهتیبصات، سدیف دس -4

 آى ثِ اهتیبصی ّیچ ػبثقِ ػذم كَست دس ٍ ثَدُ اهتیبص 15 داسای گزؿتِ، هبُ ػِ ًَل دس قجلی ػقَى تبسیخچِ-5
 تؼلق ًوی گیشد

 

 جذٍل ارسیابی خغز سقَط

 

 

 

 ثیوبس کِ كَستی دس ٍ. ؿَد هی ثجت ثیوبس کبسدکغ دس اسصیبثی ًتیجِ ٍ ؿذُ جوغ اهتیبصات ّوِ ًْبیت دس:   تَجِ

 .قیذگشدد ًیض پشػتبسی گضاسؽ ٍدس اجشا کبس ایي جْت پیـگیشاًِ اقذاهبت ثبیؼتی ثبؿذ ػقَى هؼتؼذ
 

 

 :پزستاری ّای تشخیص تکویل دستَرالعول

 

 .ؿَد پش ایي قؼوت اٍلَیت گشفتي دسًظش ثب پشػتبسی ٍ ّبی تـخیق لیؼت اص اػتفبدُ ثب ٍ ثیوبس اسصیبثی اػبع ثش

 

 

گیج تَدى، عذم 

 َّضیاری،تَّن 
22 

ساتمِ سَء هصزف الکل ٍ 

 دارٍ
 13 تی اختیاری دفعی 02

 باال ٍ  45  ریسک باال:

 

 ضعف، عذم تعادل 

 
 35-44ریسک هتَسظ:  5 سال 02سي تاالی  02 ٍسایل کوک حزکتی 22

 ساتمِ تطٌج ٍ سٌکَب 

 
  1 -34   ریسک پاییي: 5 لضاٍت هختل 02 فطارخَى ٍضعیتی  05

 ساتمِ سمَط اخیز 

 
 اهتیاس هکتسبِ: 2 هطکالت کالهی 02 کن تیٌایی 05

حسی، سکتِ ّوی پلژی، تی

 هغشی
05 

هصزف ًارکَتیک، دیَرتیک، 

 ضذ فطار 
  2 کن ضٌَایی 02



  
 :هَجَد اصغالحاتتعزیف  

DVT: Deep vein thrombosis تزٍهثَس ٍریذّای عومی 

PCI:  percutaneous coronary intervention .آًژیَپالستی عزٍق کزًٍز اس عزیك پَست 

تستِ کزًٍز کِ تِ هذاخلِ عزٍق کزًٍز اس ّای  ّایی هاًٌذ آًژیَپالستی ٍ کار گذاضتي استٌت تزای تاس کزدى ضزیاى اًجام رٍیِ

 ًاهٌذ( هی  ( فٌز گذاضتي)یا استٌت گذاری  (هعزٍف است)تزخی افزاد آى را تالَى سدى     ) عزیك پَست

:CABG  Coronary artery bypass graft (CABG) surgery رٍش جزاحی CABG  پس عزٍق کزًٍز  یا پیًَذ تای

 للة

Central Venuse Catheter or Line :CVLine کاتتز سیاّزگ هزکشی یا کاتتز ٍریذ هزکشی 

 
Wong- Baker FACES Pain Ratig Scale:  )ارسیاتی درد تزاساس همیاس صَرتک ّا )ًٍگ تیکز 

 

 
 

 
 
 
 


