تهيه كننده  :اشرف السادات خالقي
كارشناس پرستاري

بسم اهلل الرحمه الرحیم

آفت داوش به کار وبسته آن وآفت
کاردلبستگی وداشته به آن است.
حضرت علی(ع)

تؼشیف گضاسش ًَیسی
ًَضتي ٍثِ تحشیش دس آٍسدى اقالػبت ،اخجبس،سٍیذادّبوِ ثب
سبدُ تشیي والم وَتبُ تشیي صهبى ّذف هَسد ًیبص سا ثیبى
هیىٌذ.

دس ًَضتي گضاسش پشستبسی ثبیذ ثِ هَاسدصیش تَجِ ًوَد
-1هٌذسجات ((Cotent

-2صهاى تٌذی ((Timing
-3قالة

((Format

-4جَاتگَیی ((Accountability

-5اػتواد هحشهاًِ ًگِ داضتي اؼالػات ((confidentialiy

 هٌذسجبت((content

 اقالػبت (وبهل-غحیح-هٌبست –دلیك-حمیمی)
 ػذم تفسیش جوالت ثیوبس
. پشّیضاص ولی گَیی ٍثِ وبس ثشدى ولوبت هجْن
. سػبیت ًظن ٍتَالی سخذاد هطىالت ٍهذاخالت اًجبم ضذُ
. ثجت ولیِ هطبٍسُ ّب ًٍتبیج
. ثجت گضاسش دس پشًٍذُ ثش اسبس همشسات هَسسِ
. سفغ اثْبم دس هَسد الذاهبت پضضىی (صهبى ،تبسیخٍ،اوٌص)،

 صهبى ثٌذی((Timing

 ثجت تبسیخ ٍسبػت هطبّذات ٍهذاخالت
 ثجت هىشس ثیوبساى ثذ حبل
 ثجت دلیك هذاخالت لجل اص تشن اتبق ٍثخص

لبلت((Format

 ثجت گضاسش ثش ثشگِ ّبی قشاحی ضذُ هٌبست
 استفبدُ اص خَدوبس آثی یب هطىی
ًَ ضتي سبػت ٍتبسیخ ّش گضاسش
ًَ ضتي ضشح هذاخالت ثب تَجِ ثِ صهبى ثش خكَـ پی دس پی ثذٍى فبغلِ
خبلی
 اهؿبءفشد هسئَل یب پبسخگَ((Accountability
ًَ ضتي ًبم ًٍبم خبًَادگی ٍ ػٌَاى ٍاهؿبءفشد هسئَل ثیوبس
 ػذم ثجت هشالجت اًجبم ًطذُ
 ػذم استفبدُ اص الن غلف گیش ٍپبن وي
ًَ ضتي ولوِ  Errorدس ثبالی جولِ اضتجبُ
ًَ ضتي هطخػبت ٍ ًبم ثیوبس ثش ولیِ غفحبت پشًٍذُ
 اقویٌبى اص وبهل ثَدى پشًٍذُ (لجل اصاسسبل ثِ ثبیگبًی)
 هحشهبًِ ثَدى
 هحشهبًِ هبًذى اقالػبت هَجَد دس پشًٍذُ(تَسف پشسٌل ٍداًطجَیبى)

اّذاف گضاسش ًَیسی

- ثشلشاسی استجبـ ثیي اػؿبءتین دسهبًی
- آهَصش ثِ داًطجَیبى هختلف حشفِ پضضىی
- تْیِ غَست حسبة هبلی
- اسصیبثی ٍوست اقالػبت اسبسی دس استجبـ ثب ثیوبس
- پضٍّص ٍووه دس دستیبثی ثِ یبفتِ ّبی جذیذ
ً- ظبست ٍوٌتشل ٍ اسصضیبثی لیستْبی سیستن ّبی هشالجت دسهبًی
ٍثْذاضتی
- پیص ثیٌی ًیبصّبی ثْذاضتی دسهبًی ٍهشالجتی

هَالغ گضاسش ًَیسی
 هَلغ پزیشش ثیوبس
 حیي ثستشی
 صهبى اًتمبل
 صهبى تشخیع

 ضص اغل هْن گضاسش ًَیسی

- حمیمی ثبضذ
- دلیك ثبضذ(ثبدلت وبفی ًَضتِ ثبضذ)
- وبهل ٍهختػش ثبضذ
- پَیب ٍجبسی ثبضذ
- سبصهبى دّی داضتِ ثبضذ
- هحشهبًِ ثبضذ



















ثجت گضاسش پشستبسی دس پشًٍذُ ثیوبساى

پشستبس هسئَل ثجت گضاسش هَسد صیش دس پشًٍذُ ثیوبساى است:
-1ثشسسی یبفتِ ّب:
آًچِ پشستبسدیذُ،ضٌیذُ،ثَئیذُ،لوس وشدُ،الذاهی اًجبم دادُ)آًچِ ثیوبس ثیبى هی وٌذ
ً-2یبصّبی هشالجتی ثیوبس
-3هشالجت ّبی هؼوَل هبًٌذالذاهبت ثْذاضتی
-4الذاهبت احتیبقی جْت پیطگیشی
-5دستَسات پضضىی اًجبم ضذُ
ً-6تبیج دسهبى ٍهذاخالت
-7فؼبلیت ّبی ثیوبس
-8داسٍّبی تجَیض ضذُ
-9دسغذ غزای هػشفی ثیوبس
-10هطبٍسُ ّبی اًجبم ضذُ
-11ثجت گضاسضبت تلفٌی ًٍتبیج آى
-12اًتمبل ثیوبس ثِ سبیش ٍاحذ ّبٍثجت صهبى سفت ٍ ثشگطت
-13آهَصش دس ثخص ٌٍّگبم تشخیع
-14اسجبع ثیوبس ثِ سشٍیس ّبی هشالجتی دیگش















استبًذاسدّب

.سػایت استثاغ صهاًی
.استفادُ اص هخففات استاًذاسد
(اداهِ)ٍقتی اداهِ گضاسش دسصفحِ
.استفادُ اص کلوِ Continue
تؼذ ًَضتِ هیطَد(صهاى ٍتاسیخ دس اتتذای صفحِ تؼذ تٌَیسیذ).
.کطیذى خػ صاف دس فَاصل خالی
.سػایت هقشسات هَسسِ(هاًٌذتستي ًشدُ کٌاس تخت)
.گفتگَ ٍهحاٍسُ فقػ تا افشاد هَثش دس دسهاى(حفظ صفحِ کاهپیَتشاص دیذ افشاد
غیش هَثش دس دسهاى)
ًَ.ضتي کلوِ Errorسٍی کلوات غلػ
.ػذم ثثت اؼالػات تکشاسی(هگش تغییش ًاگْاًی دس ٍظغ تیواس)
.ثثت هطاّذات خَد اص پاسخ تیواس
.ػذم استفادُ اص جوالت هثْن ًٍا هفَْم
.پاسخ تِ ًیاصّا یا ضکایات هذدجَ(هطکلاقذاهات اًجام ضذُ)
.ساػت،صهاى،اؼالع تِ پضضک،صهاى آهذى پضضکٍ،دستَسات اٍ سا دقیقا سػایت
کٌیذ.

اضىبالت گضاسش ًَیسی

 ػذم ثثت ٍقَع حادثِ
 ػذم ثثت جضئیات (کلی گَیی)
 ثثت اؼالػات غلػ
 غفلت دسثثت دستَسات ضفاّی
تزوشً:ثایذ اقذاهات دسهاًی تَسػ یک پشستاس اًجام ٍتَسػ
دیگشی ثثت ضَد ٍحتوا تِ ٍظَح قیذ ضَد چِ کاسی تَسػ
چِ کسی ٍدس چِ صهاًی اًجام ضذُ است.

دس آخش ثِ یبد داضتِ ثبضیذّش چیضی وِ
ًَضتِ ًطذُ ثبضذ یؼٌی اًجبم ًطذُ است

تشتیت ًَضتي گضاسش پشستبسی

 سیستن ػػجی
 سیستن تٌفسی
 سیستن للجی ػشٍلی
 سیستن پَستی
 سیستن ادساسی تٌبسلی
 سیستن گَاسضی
 سیستن اسىلتی
 سیستن سٍحی سٍاًی
 آهَصش ّبی دادُ ضذُ

ثجت دسسیستن ػػجی

. سكح َّضیبسی ثش اسبس همیبس گالسىَ GCS
. اًذاصُ هشدهىْب ٍ ٍاوٌص آى ثِ ًَس
. آگبّی ثِ هىبى ،صهبى ،اضخبظ
. غحجت وشدى ،دسن ٍفْن
. داضتي سفتبس هٌبست ثب هىبى ٍ صهبى
. ثشسسی حبفظِ
. ثشسسی حس ٍحشوت اػؿبءثذى
. داضتي پبسخ والهی هٌبست
. ثشسسی هطىل-تطخیع پشستبسی-الذاهبت اًجبم ضذًُ-تبیج
ثذست آهذُ –الذاهبتی وِ ثبیذ پی گیشی ضَد ٍثجت ولیِ
دادُ ّب ثب روش سبػت،تبسیخ،فشد اًجبم دٌّذُ

 ثجت دس سیستن تٌفسی

. تؼذادًَ،ع تٌفس،داضتي یا ًذاضتي سشفِ ،اًَاع سشفِ،داضتي یا ًذاضتي چست
تیَج،داضتي تَی خاظ تشضحات
ٍ. اتستگی تِ دستگاُ تٌفس هصٌَػی()..ٍMode/PEEP/Fio2/Rate/TV
. هیضاى دسیافت اکسیظى () L/minتَسیلِ،ETTتشاکیا
ستَهی()...ٍMask/Nasal/Tube
. جَاب گاصّای خًَی ٍاقذاهات اًجام ضذُ ًٍتایج
. اًجام ساکطي،دفؼاتًَ،ع تشضحات ٍتَی آى دس صَست اهکاى
. صذاّای تٌفسی،اًجام یا ػذم اًجام فیضیَتشاپیًَ،ع آى،هیضاى تحول یا پیطشفت
تیواس
. تشسسی ٍثثت هسائل غیش ؼثیؼیً،تایج آصهایطاتٍ،گشافی ّا
. داسٍّای هصشفی ٍاقذاهات اًجام ضذُ ،پشٍسیجشّای اتجام ضذًُ،تایج ٍثثت
دقیق کلیِ اؼالػات
. اًجام پشٍسیجشّای تطخیصی دسهاًی ًٍتایج آى(تخصَظ ، CPCRصهاى صذا
کشدى،صهاى ضشٍع،صهاى اختتام،اقذاهات،داسٍّای هصشفیً،تایج)
. آهَصش ّا،هطاٍسُ ّا،اقذاهات ًٍتایج


















 ثجت دس سیستن للجی ػشٍلی

.تؼذاد ؾشثبى للت دس دلیمِ،سیتن ٍفطبس خَى (دس حبلت ًطستِ یب خَاثیذُ)هحل
گشفتيBP
.غذای للت ًٍَاس للت ،هطخػبتECG
.هبًیتَسیٌگ ثیوبس،صهبى ضشٍع هبًیتَسیٌگ،همبدیش هبًیتَس ضذُ ،لیذهبًیتَس ضذُ
.همذاس داسٍّبی دسیبفتیً،تبیج ٍػَاسؼ
.تغییش دس ٍؾؼیت ثیوبس،ایست للجی –ػشٍلی،ثجت الذاهبت اًجبم ضذُ ًٍتبیج آى
.وبسثشد دستگبُ (فیجشیالتَس،طٍل هػشفی،دفؼبت هػشفًَ،عٍSetupالذاهبت تینCpcr
.داضتي یب ًذاضتيًَ( Chestpainع،اًتطبس،هذاخالتً،تبیج)
.وبسثشد دستگبُ ّبی هختلف (تویضی هحل ،تغییش سًگ پَست،گشهی پَست،داضتي
ًجؽ،لشهضی ٍالتْبة،تشضحبت ٍ خًَشیضی اص هحل)
ً.وًَِ خَى ّبی گشفتِ ضذُ،جَاة آصهبیطبت ٍگشافی ّب
.پشٍسیجشّب (آهبدگی ّبی لجل ٍثؼذ اص آى)
.داسٍّبی هػشفی ،ػَاسؼ ٍاحتیبقبت ٍ الذاهبت اًجبم ضذُ
.ثجت آهَصش ّب،هطبٍسُ ّب،الذاهبت ًٍتبیج
ً.جؽ ّبی هحیكی ٍویفیت آى(لَی ،ؾؼیف،ػذم ٍجَد ًجؽ)
.وبسثشد ٍسبیل داسٍّب ٍ الذاهبت ؾذ تطىیل لختِ(هبًٌذ وبسثشد تَسًیىت ،جَساة ّبی
ؾذآهجَلی ٍداسٍّب)
.فؼبلیت ثیوبس،تحول فؼبلیت،هطىالت ٍالذاهبت اًجبم ضذُ
.ولیِ هشالجت ّبی پشستبسی اًجبم ضذُ،ثب روش صهبى ٍ سبػت،همذاس ًٍتبیج

 ثجت دس سیستن پَستی













.سًگ ولی پَست ٍهخبـ،لشهضی ،التْبة،سیبًَصُ ثَدى یب ًجَدىٍ،جَد
خَى هشدگیٍ،سم ٍخشاش
ٍ.ؾغ پَست،خطه ٍهشقَة،صخوی،تشضحبت(ًَع آى)،پَستِ پَستِ
ثَدى،گشهی -سشدی.ٍ،
ٍ.سم پَست (ٍسم ول ثذى،دٍس چطن،اًذام ّبی هحیكی)
.لَام پَست(خَة ٍثذ)
.داضتي صخن ثستش(سًگ ،هحل،دسجِ،ظبّش)اًذاصُ(قَل،ػشؼ ٍػوك)،صهبى
تؼَیؽ پبًسوبى،ثَ،سًگ،ضستطَی صخنًَ،ع داسٍی
ضستطٍَهمذاسآى،تشضحبت،التْبة
.داضتي ثخیِ ،وطیذى آىً،ضدیه وشدى پَست ثِ ّن
.گشفتي ًوًَِ،تؼَیؽ پبًسوبىًَ،ع پبًسوبى ثىبس سفتِ
.تغییش ٍؾؼیت ثیوبس،وبسثشد ٍسبیل جلَگیشی وٌٌذُ اص صخن ثستش،وبسثشد
ثبلص صیش اػؿبء،اًجبم هبسبط،تَجِ ثِ تغزیِ،حوبم
.تشضحبت صخن ،حبٍی گشفتي ًوًَِ جْت وطت،جَاة ،الذاهبت
.دادى حوبم،ضستطَی پَست ٍغیشُ...

 ثجت دس سیستن ادساسی تٌبسلی
















ٍ.ظغ ظاّشی اًذام ّای تٌاسلی-ادساسی ٍیافتِ ّای غیش ؼثیؼی
.سًگ هیضاى،دفؼات،هقذاس،تَی ادساس دفؼی +ػالئن ًٍطاًِ ّا(هاًٌذ:تکشاس ادساسّ،واچَسیا،قؽشُ
قؽشُ آهذى ادساس،ادساس دسدًاک،چشک دس ادساس،تَْع،استفشاؽ،لشص،اتساع هثاًِ،پش ادساسی ٍغیشُ
.خاسش ،تشضحات تذ تًَ،تایج پاج اسویش،خًَشیضی ،دسد،هطکالت دس استثاغ تا( Sextural
) function
.داضتي اختیاس ٍکٌتشل ادساسٍ،سایل کوکی،اقذاهات اًجام ضذُ
ً.تایج تست حاهلگی،اًجام دٍش ٍاطًیال،هؼایٌِ ٍاطى ٍ......
.اًجام هشاقثت دس خصَظ کاتتشّا(فَلی،سَپشاپیَتیک….,Seif catheterization،
چک  I&Oتیواس(سی سی دس ساػت)دادى هایؼات،Freeجایگضیٌی هایؼات خَى
ٍفشآٍسدُ ّای خًَی ًٍَع ٍاکٌص تِ آى
.تضسیق IVتؼَیط هحل آىًَ،ع آًظیَکت ٍ غیشُ
تؼَیط پاًسواى ٍ ػالئن ٍػَاسض(ًظیشًطت هایؼات تِ صیش پَست)دسآهذى فَلی ٍغیشُ
.صهاى ضشٍع ٍقؽغ هایؼات ٍٍسایل ٍرکش ػلت
.کاستشد ٍTPNتَ جْات خاظ هشتَغ تِ آى ٍتشسسی ػالئن ػفًَت
.آهَصش ّای دادُ ضذُ تِ تیواس ٍ ثثت ًتایج آى
.ضکایات تیواس،گضاسش تِ پضضک،اقذاهات ا ًجام ضذًُ،تایج
.داسٍّای هصشفی-ػَاسض-اقذاهات

 ثجت دس سیستن گَاسضی


















.اضتْبNPO،ثَدى یب ًجَدى،همذاس ًٍَع غزای هػشفی
.ػالئن ًٍطبًِ ّب(هبًٌذ ثلغ دسدًبن،تَْع،استفشاؽ،اسْبلٍ،جَد خَى دس هذفَع ً،فخ
آسیت ،آسٍؽ)
ًَع سطین غزایی،داضتي یب ًذاضتيٍNGTططًبستَهی،ولستَهی تیَح ٍ...
.صهبى ٍتبسیخ گزاضتي،تؼَیؽ یب لكغTPN/NGT
.داضتي یب ًذاضتي هذفَع،ویفیت،سًگ،ثَ،ضىل هذفَعًَ،ع اسْبل
.داضتي خًَشیضی اص هؼذُ ٍالذاهبت اًجبم ضذُ
.تَجِ ثِ هخبـ دّبى،هشالجت ّبی اًجبم ضذُ،ثجت هَاسد غیش قجیؼی ٍگضاسش ثِ پضضه
ٍ الذاهبت
.داضتي یب ًذاضتي دًذاى،تَاًبیی خَسدى غزا،داضتي سفلىس........ٍgag
ٍ.یضیت تَسف هتخػع تغزیِ،دستَسات،الذاهبت اًجبم ضذُ ٍ ًتبیج
.تضسیك خَى ٍفشآٍسدُ ّبی خًَی
.الذاهبت تطخیػی،دسهبًی(آهبدگی ٍتَجْبت خبظ پس اص اًجبم پشٍسیجشّب)ٍگضاسش
هَاسد غیش قجیؼی ثِ پضضه ٍ(.....تغزیِ ٍولًََسىپی)
.هشالجت اص استَهب،تؼَیؽ ویسِ ّبی آى،پبًسوبى ٍویفیت پَست اقشاف استَهبٍاًذاصُ
آى ٍ...
.وبسثشد داسٍّب ،ثجت ػَاسؼ ٍهشالجت ّبی خبظ
.هشالجت ّبی پشستبسی اًجبم ضذًُ،تبیج( صهبى،فشد اًجبم دٌّذُ،ضشح
پشٍسیجش،آصهبیطبتً،تبیج،الذاهبت ٍ)....
.آهَصش ّبی دادُ ضذُ












 ثجت دس سیستن اسىلتی

.سًگ اًذام ّبی هحیكی،گشهی ٍسشدی،داهٌِ حشوتی هفبغل،تؼبدل دس ساُ
سفتي،داضتي ًجؽ ّبی هحیكی،پشضذگی هَیشگی،حشوبت غیش قجیؼی اًذام
ّب
.داضتي حس ٍحشوت اًذام ّبی هحیكی،فلج ٍسستی اًذام ّب،هحذٍدیت
حشوتی اًذام ّب
.تحشن فؼبل ٍیب غیش فؼبل یب ػذم تحشن ٍ ػَاسؼ ًبضی اص آى
.تَاًبیی اًجبم وبس یب فؼبلیت ّبی سٍصاًِ هبًٌذ(ساُ سفتي،غزا خَسدى،تَالت
سفتي،غزا پختي،سخت ضستي،خَاثیذى،لجبس پَضیذى)
.داضتي یب ًذاضتي وطص،گچ(خطه یب تش ثَدى گچ)
.تؼَیؽ پبًسوبى ،ضستطَی صخنًَ،ع هحلَل هػشفی،داضتي ٍسم ٍ
(ضذت آى)
.داضتي دسد ،ثی لشاسی
.حوبم ًٍَع آى
.وبسثشد ٍسبیل ووىی(ػػبٍ)....

ثجت دس سیستن سٍحی سٍاًی

. داضتي یب ًذاضتي فشآیٌذ فىشی ًشهبل،صهبى ٍسٍد ثیوبس،سفتبس
ثیوبس،گفتِ ّبی ثیوبس،تَّوبت(ضٌیذاسی،دیذاسی،ثَیبیی)
. دلیش یَم،ثجت سفتبس ًبهٌبست ثیوبس یب جوالت ٍی،حبفظِ
. اؾكشاة ٍ،سَاسٍ،سَاس اججبسی،تشس هشؾی،ثذ ثیٌی ،اػتوبد
ثِ ًفس
. افىبس خَد وطی ،الذام ثِ خَد وطی،هذاخالت اًجبم ضذُ
ٍپبسخ ثیوبس
. داضتي ًمص ّبی اجتوبػی،ثشلشاسی استجبـ هَثش ثب دیگشاى
. اػتیبد،تشن اػتیبد،ػػجبًیت ٍ خطن،غذهِ صدى ثِ دیگشاى ٍخَد
. داضتي پبسخ والهی هٌبست
. هػشف داسٍّب،ػَاسؼ ٍالذاهبت خبظ پشستبسی ٍپضضىی
اًجبم ضذُ(سٍاى دسهبًی)(پسیىَ تشاثی(ٍECTسٍضْبی هختلف
ثِ وبسگشفتِ ضذُ

 ثجت دس آهَصش ّبی دادُ ضذُ

ً. یاص ّای آهَصضی تیواس،تشًاهِ سیضی تشای آهَصش،کاستشد ٍسایل
سوؼی ٍتصشی هختلف
. فشد آهَصش دٌّذُ ،افشاد آهَصش گیشًذُ ٍ(....اثش اًگطت
ٍاهعاء)هحتَای آهَصش
. تِ کاس تشدى ػثاسات ٍجوالتی کِ هَیذفْن ٍدسیافت آهَصش تَسػ
فشا گیش تاضذ(ًطاى دادى تیاى کشدى،تکاس تشدى صحیح ٍسایل)
 تاکیذ تش ػالئن ًٍطاًِ ّای هْوی کِ ًیاص تِ گضاسش تِ پضضک داسد
. آهَصش دستاسُ داسٍّای هصشفی،اثش،ػَاسض،اقذاهات خاظ ٍ....
. دادى ٍسایل ٍهَاد آهَصضی تِ تیواس
. آهَصش دس هَسدهحذٍدیت ّای خاظ(حشکتی ،غزایی ٍ)...

سَال

 آقایی 45سالِ تا  24دسصذ سَختگی دسجِ یک ٍدٍ ٍ سِ دس تٌِ
ٍصَست ،تَسػ تستگاًص تِ اتفاقات اسجاع ضذُ است ؼثق دستَس
پضضک کلیِ اقذاهات هؼوَل دس اتفاقات جْت تیواس اًجام ضذُ است.
-1 اگش ضوا تِ ػٌَاى پشستاس اٍسطاًس کلیِ هشاقثت ّای هؼوَل سا جْت
تیواس اًجام دادُ تاضیذ گضاسش پشستاسی ضوا چگًَِ خَاّذ تَد؟
-2 اگش ضوا تِ ػٌَاى پشستاس تخص هشداى تیواس سا تحَیل تگیشیذ گضاسش
ضوا چگًَِ است؟

ًیىَ سَال وشدى ًػف
ػلن است.

حؿشت هحوذ (ظ)
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