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 دامنه کاربرد 

 درمانی   هايبخش  و  اورژانس

 تعاریف و اصطالحات 

  و  گرفته قرار    حیات    کننده تهدید   شرایط  در  دلیل     هر  به   که  می شود  اطالق   بیمارانی  به بيماران بدحال:

  ضروري در آنها شرایط بحرانی   از   خروجاقدامات حمایتی و درمانی جهت برقراري وضعیت پایدار و و  فوري  هايمراقبت  ارائه

  :است مانند

  (بیمار در شوك)اختالل همودینامیك  .1

 دیسترس تنفسی شدید  .2

 خونریزي گوارشی فعال  .3

 شكستگی هاي چند قسمتی  .4

 بیماران مبتال به انفارکتوس میوکارد   .5

  زخم باز در قفسه سینه  .6

                                                                                       حرانیب پاراکلینیكی   نتایج .7

 یا هر وضعیتی که در صورت عدم انجام اقدامات الزم جان بیمار به خطر خواهد افتاد.  .8

 اهداف 

  درمان به موقع به بیمارانشناسایی، رسیدگی و ارائه مراقبت و   .1

  بدحال 

 درمانی به بیماران بدحال( -)ارتقا کیفیت ارائه اقدامات مراقبتی ارتقاي ایمنی بیمار   .2

 گام های اجرایی  

تعیین سطح نموده و بیماران بدحال را با توجه  اولیه، ارزیابیبعد از بیماران مراجعه به اورژانس را  (،مسئول تریاژ)پرستار/ ماما  .1

  رتبه بندي می نماید. 2یا  1در سطح  بدست آمده به وضعیت بیمار و نتایج ارزیابی

انتقال و به پرستار اورژانس  ،را به اتاق احیاي قلبی ریوي/ بخش مراقبت حاد 2و  1بیماران سطح  (،مسئول تریاژ)پرستار/ ماما  .2

  تحویل می دهد.

بالفاصله بیمار  مسئول بخش( /زیر نظر سرپرستار) یا کارورز( زیر نظر مربی) دانشجوي کارآموزیا  (مسئول بیمار)پرستار/ ماما  .3

 کنترل عالئم حیاتی، را ارزیابی نموده و مراقبت ها و اقدامات اولیه شامل درخواست کمك، دادن پوزیشن مناسب به بیمار،

 . ه سازي ترالی احیاء بر بالین، شروع احیاء پایه را انجام می دهدتراپی، مانیتورینگ، آماد اکسیژن

تشخیصی،  اقدامات در حضور دانشجوي پزشكی بالفاصله بیمار بدحال را ویزیت و ارزیابی نموده و، متخصص طب اورژانس مقیم .4

و ارزیابی اولیه پرستار در م را انجاهاي اولیه مراقبتی، تسكینی و آرام بخشی را بر اساس تشخیص/ تشخیص-درمانیدستورات 

  پرونده ثبت می نماید.
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درخواست مشاوره نموده و بعد از انجام مشاوره در مورد اجراي آن تصمیم گیري  ،در صورت نیاز بیمار متخصص طب اورژانس .5
  نماید.می

بالفاصله  (بخش / مسئول سرپرستارزیر نظر )یا کارورز ( زیر نظر مربی) دانشجوي کار آموز ( یامسئول بیمار)پرستار/ ماما  .6
  دستورات متخصص طب اورژانس را اجرا می نماید.

متخصص طب اورژانس در صورت تشخیص نیاز بیمار به بخش ویژه، با هماهنگی پزشك آنكال متخصص مربوطه در بخش  .7

برانكارد اکسیژن )کامل پرستاري هاي ویژه بستري و هر چه سریعتر بیمار را به همراه پرستار مسئول بیمار با احتیاط مراقبت

  به بخش ویژه انتقال می نماید. (در صورت نیاز مانیتورینگ و پالس اکسی متري دار، باال بودن حفاظ تخت،

 مسئول شیفت در صورت عدم امكان انتقال بیمار به بخش ویژه شرایط و ملزومات /سوپروایزر بالینی/سرپرستار/ پرستار/ ماما  .8

 . مشابه به بخش ویژه را فراهم می نمایددرمانی و مراقبتی 

 GCSمانیتورینگ، برگ )هاي ویژه سرپرستار/مسئول شیفت در صورت عدم امكان انتقال بیمار به بخش ویژه شرایط بخش .9

هاي هاي ویژه یا پرستارانی که دوره مراقبتپرستاران بخشجهت ارائه مراقبت از براي کنترل عالئم حیاتی و در صورت امكان 

  براي بیمار فراهم می نماید. ( راویژه را گذرانیده اند

  ندارد  وجود   مربوط  تخصصی  بخش  در   بیماران   بستري  جهت  خالی  تخت  که مواردي متخصص طب اورژانس، در .10

 .نماید می   نزدیك بستري  رشته   ترجیحا در  ولی  مرتبط غیر  بخش هاي  را در  بیمار تخت )پزشك معالج(  مدیر  نظر  با

 جهت خالی کردن تخت یا اعزام یا بستري در بخش هاي غیرمرتبط  [

در بخش هاي بستري در صورت بدحال  فراگیران پزشكی و پرستاري با اطالع پرستار مربوطه مسئول بیمار()پرستار/ ماما  .11

و بالفاصله به بالین بیمار فرا می  را مطلعشدن بیمار و یا وجود مشكل اورژانسی مراتب را سریعا پزشك معالج/پزشك مقیم 

  خواند.

تا زمان رسیدن  (بخش مسول/زیر نظر سرپرستار)یا کارورز ( زیر نظر مربی) دانشجوي کار آموز ( یامسئول بیمار)پرستار/ ماما  .12

پزشك مقیم به بخش بالفاصله بیمار را ارزیابی نموده و مراقبت ها و اقدامات اولیه شامل درخواست کمك، دادن پوزیشن 

 . تراپی، مانیتورینگ، آماده سازي ترالی احیاء بر بالین، شروع احیاء پایه را انجام می دهد اکسیژن مناسب به بیمار،

سریعاٌ ارزیابی هاي اولیه از بیمار  بر بالین بیمار حاضر و (محدوده زمانی ابالغی) بالفاصلهپزشك متخصص مقیم موظف است  .13

را بعمل آورده  و بر حسب نوع مشكل بیمار با هماهنگی پزشك معالج/پزشك آنكال دستورات درمانی و تشخیصی را در پرونده 

  بیمار ثبت می کند.

بالفاصله  (بخش مسئول /زیر نظر سرپرستار)یا کارورز ( زیر نظر مربی) آموز دانشجوي کار ( یامسئول بیمار)پرستار/ ماما  .14
  دستورات پزشك متخصص مقیم را اجرا می نماید.

  همودینامیك  وضعیت  پایداري  و  اولیه  اقدامات  انجام  از  با هماهنگی پزشك معالج/پزشك آنكال بعد  پزشك متخصص مقیم .15

 می  ثبت  پرونده  در   را ...  و  عمل اتاق/ویژه  بخش  به  دستور انتقال ، تخصصی  هاي مراقبت  انجام  و  ادامه  جهت بیمار

 . کند
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گزارش ( بخش مسئول/زیر نظر سرپرستار)یا کارورز ( زیر نظر مربی) دانشجوي کار آموز ( یامسئول بیمار)پرستار/ ماما .16

درمان را به طور کامل طبق  مراقبتی انجام شده و پاسخ بیمار بهکامل وضعیت بالینی بیمار، اقدامات درمانی تشخیصی و 

 . امضاء می نماید در برگ گزارش پرستاري ثبت نموده مهر و ،اصول گزارش نویسی پرستاري و ثبت مستندات

ویژه در صورت  در بخش بیمار  پذیرش  جهت نموده و   چك دستورات پزشك مقیم را  (مسئول بیمار)پرستار/ ماما  .17

 . دهد می  را انجام   الزم  هماهنگی  عمل  اتاق  به  انتقال  یا  و  خالی تخت  داشتن

 IVگزارش کامل انتقال شامل علت، تاریخ، ساعت، وضعیت بالینی موقع انتقال، کلیه اتصاالت بیمار(مسئول )پرستار/ ماما  .18

وسیله انتقال، مدارك و مستندات تحویلی و آخرین عالئم حیاتی بیمار را در برگ گزارش پرستاري  ،سوند، درن و ... الین،-

 . نمایدمی ثبت

 را بالفاصله پزشك متخصص زنان و زایمان ؛در صورتی که بیمار بدحال، مادر باردار باشدبیمار( مسئول )پرستار/ ماما  .19

  دد.و ویزیت توسط متخصص زنان انجام می گر مطلع نموده

پزشك متخصص مقیم موظف است در مواردي که بیماران، امكان انتقال به بخش ویژه را ندارند مراتب به اطالع پزشك  .20
  معالج رسانده شود تا در صورت نیاز در خصوص خالی نمودن تخت یا اعزام بیمار تصمیم گیري صورت پذیرد.

اکسیژن، ساکشن ) رایط کادر همراه و تجهیزات مورد نیازبا توجه به وضعیت بالینی بیمار، ش ،سرپرستار/ مسئول شیفت .21

 . جهت انتقال ایمن بیمار به بخش ویژه را فراهم می کند (مانیتورینگ پرتابل، دستگاه شوك و...  و

  حین (بخش مسئول/زیر نظر سرپرستار)یا کارورز ( زیر نظر مربی)دانشجوي کار آموز( یا مسئول بیمار)پرستار/ ماما  .22

   .نماید می  استفاده" بخشی  بین  انتقال  اجرایی روش "از   بیمار انتقال

چنانچه پزشك معالج به صورت تلفنی درخواست انتقال  سرپرستار/ مسئول شیفت موظف است جهت تسریع در روند کار .23
) توسط دو پرستار    نماید. بیمار را فورا به بخش ویژه انتقال داده و در گزارش پرستاري ثبت؛ بیمار را به بخش ویژه داشته باشد

 امضا شود(

موظفند جهت  (بخشمسول  /زیر نظر سرپرستار ) پرستار/ ماما مسئول بیمار/ دانشجوي کار آموز(زیر نظر مربی )یا کارورز .24
  تسریع در انتقال بیمار گزارش پرستاري خود را پس از انتقال بیمار به بخش ویژه کامل نمایند.

   همراهان  و  )بیمار زیر نظر سرپرستار بخش یا کارورز( زیر نظر مربی) دانشجوي کار آموز ( یاارمسئول بیم)پرستار/ ماما  .25

   . می نماید  را ارائه  الزم  هاي راهنمایی   و    آگاه  ویژه   بخش  به  انتقال  خصوص را در بیمار

 فرد پاسخگو 

  معاون آموزشی بیمارستان معاون درمان بیمارستان/

 صاحبان فرایند و ذینفعان 

ماماها،  ، پرستاران سرپرستاران، ، سوپروایرز بالینی، پزشكان مقیم اعضاي هیات علمی، مربیان، روساي بخش هاي درمانی، 

  هاي آنهاگیران، گیرندگان خدمت و خانواده افر ،انکمك پرستار

 امکانات و تسهيالت  

 ...  گوشی پزشكی، فشارخون سنج، ویلچر، مار، پالس اکسی متر،تخت بیمار، برانكارد، پرونده بی، مانیتورینگ

 نحوه نظارت بر اجرای دستورالعمل 
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ت علمی و فراگیران به بیماران بدحال نظارت می یااعضاي هتوسط  مراقبتی -یدرماناقدامات معاون آموزشی بر نحوه ارائه  .1

 نماید. 

 پزشكان و فراگیران به بیماران بدحال نظارت می نماید. توسط  مراقبتی -یدرماناقدامات روساي بخش هاي درمانی بر نحوه ارائه  .2

  کارکنان بالینی و فراگیران به بیماران بدحال نظارت می نماید.  یو مراقبت یدرماناقدامات سوپروایزر بالینی بر نحوه ارائه  .3

 

 

 

 

 

 

 

 


