
Patient Safety 
 فاطمه نظری شادکام

 کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار

 مرکز آموزشی درمانی مستقل والیت 
 



ایمنی  

اثربخشی                   

بیمار محوری 

به موقع بودن 

کارآیی 

 



WORK TOGETHER FOR PATIENT SAFETY 

 ایمنی و فنی مسئول والیت مستقل درمانی و آموزشی بیمارستان در

 بیمار ایمنی کننده هماهنگ کارشناس و کرمی اکبر علی دکتر بیمارستان

 .باشند می شادکام نظری فاطمه خانم



  کاهش و پیشگیری و پرهیز بیمار ایمنی
 از ناشی بیمار به آسیب یا ناگوار نتایج

 .باشد می پزشکی های مراقبت فرآیند



 

 

 

MEDICAL ERROR 

 خطاهای پزشکی  



 .مدیریت خطا از مولفه های موثر ایمنی می باشد

 
عدم موفقیتِ اقدامات برنامه ریزی شده برای دستیابی به   :تعریف خطا

یا   اهداف مورد انتظار؛ ناشی از عدم پیشرفت اقدامات مطابق برنامه
 نقص در خود برنامه

 

های  هر گونه خطایی که در فرآیند مراقبت :تعریف خطاهای درمانی 
درمانی بیمار رخ دهد چه باعث صدمه و آسیب به بیمار گردد و چه 

 .هیچ آسیبی به دنبال نداشته باشد
 



اقدام یا عدم اقدام صورت گرفته توسط ارائه دهندگان خدمات : خطای فعال

بهداشتی و درمانی که فعالیت های آنها می تواند تاثیرات سوء مستقیمی داشته 

اقدامات ناایمن متاثر از عواملی همچون خستگی، استرس، بارکارهای زیاد . باشد

 .و آموزش نا کافی هستند

خطاهایی که از کنترل مستقیم عملگر خارجند و ناشی از :خطای پنهان

اثرات . تصمیمات نادرست مدیریت و ضعف ساختاری در سازمان ها می باشند

 .این خطاها با تاخیر نمایان می شود و می توان آنها را دارای اثر تاخیری دانست

هر گونه اقدام یا عدم اقدام که منطبق با راهنماهای بالینی اقدامات : اقدام ناایمن

 .و پروسیجر درمانی نباشد و ریسک آسیب یا صدمه را افزایش دهد



از مواجهه با شرایط پر خطر و موقعیت 
هایی که شما را در معرض خطا قرار 

 .کنیددهد پرهیز 



خطاهای اتفاق افتاده   ERRORS                   

 
خطاهای قابل پیشگیری PERVENTABLE ADVERSE   

   
خطاهای بدون آسیب NO HARM                   

 
نزدیک به خطا                         NEAR MISS 



  تنهایی به حوادث دهی گزارش .است خطا دهی گزارشبیمار، ایمنی ارتقاء برای اساسی جزء

  حساس موجب که خطاهاست از آموزی درس و یادگیری بلکه .بخشد نمی ارتقاء را بیمار ایمنی

 .گردد می خطا بروز های موقعیت به نسبت پرسنل سازی

  پیشگیری و بیمار ایمنی ارتقای موجب تا یابد انتشار باید خطاها از آموزی درس و ها یادگیری این

 .گردد مشابه خطاهای بروز از

 :  بر اساس گزارش دهی خطاها است که می توان به

 RCA(Root Cause Analysis)تجزیه و تحلیل علت خطاها  •

 FMEA(Fault Mode and Effect Analysis)پیش بینی و پیشگیری خطا ها از طریق •

 .ها بسیار حائز اهمیت می باشندگزارش دهی بنابراین، این . کرددست پیدا 



شناختن ریشه ای، فرایند بررسی و تحقیق ساختار یافته و گذشته نگری است که هدفش تحلیل 

علل بر کید تاُبا ( علل)واقعی یک مسأله و پیدا نمودن راه هایی جهت حذف این علت( علل)علت 

 .ای می باشدریشه 

 

 .می کندگذشته نگر علت واقعی یک حادثه را بررسی به صورت 

 

 .جای پرداختن به عملکرد افراد بر سیستم ها و فرایندها تاکید می کندبه 

 

از ریسک ها و رویدادهای ناگوار با هدف حذف یا کاهش میزان احتمال یا آن یادگیری اصلی هدف 

  .بروز آنها در آینده است شدت پیامد 

 



در ارائه خطا و شکست رویکردی گام به گام برای شناسایی حاالت بالقوه 

برای راه هایی یا یافتن در آینده و یک خدمت با هدف پیشگیری از وقوع آن 

 .بهبود آن می باشد

روش ساختار یافته و سیستماتیک برای کمی کردن اثرات بالقوه بروز خطا 

است که امکان اولویت بندی اقدامات برای کاهش یا حذف گلوگاه های بروز 

 .خطا را به وجود می آورد

 

 



 می صورت الکترونیکی صورت به فرایندها اکثر قزوین والیت مستقل درمانی و آموزشی مرکز در

 اساس بر افزار نرم این .باشد می فعال (H) هوشمند پدیده جامع سامانه مرکز این در .پذیرد

 راستای در بیمارستان کارآمد مدیریت برای بهداشت وزارت اعتباربخشی های سنجه نسل جدیدترین

 افزایش و زمانی و ریالی های هزینه کاهش همچنین اعتباربخشی ملی استانداردهای سازی پیاده

 .است شده طراحی بیمارستان اطالعات پایش در عمل سرعت

 

 گرفته صورت خطاهای دارد، وجود آن پایش و ثبت امکان سامانه این در که مهمی فرایندهای از 

 می ثبت را خود خطاهای که پرسنلی جهت تشویقی سیاست مرکز این در .باشد می پرسنل توسط

 گزارش را خود خطای که افرادی برای تنبیه و سرزنش از دور رویکرد همچنین دارد وجود نمایند

 دهی گزارش در نامش نخواهد که فردی که دارد را آن قابلیت H سامانه دارد، وجود اند، نموده

 .بماند ناشناس شود، مشخص خطا





 
خودتان بی احتیاطی نکنید و 

 .  کنندنگذارید دیگران بی احتیاطی 



 :انجمن سالمت آمریکا برای ایمنی بیمار موارد ذیل را توصیه می نمایند

از پروتکل های مکتوب ایمنی تبعیت کنید. 

در مواقعی که احساس نگرانی از احتمال بروز خطا دارید دغدغه خود را بیان کنید. 

برقرار نمایید به صورت شفاف ارتباط. 

به سخنان بیماران خود گوش فرادهید. 

مطمئن شوید که درست متوجه موضوع شده اید. 

 5برای انتقال مطالب و برقراری ارتباط با کادر درمانی از قانونPاستفاده کنید. 

 





 توجه به داروهای با نام و تلفظ مشابه جهت جلوگیری از خطای دارویی1)

 توجه به مشخصات فردی بیمار جهت جلوگیری از خطا2)

 ثر در زمان تحویل بیمار  ارتباط مو3ُ)

 انجام پروسیجر صحیح در محل صحیح بدن بیمار4)

 کنترل غلظت محلول های الکترولیت5)

 اطمینان از صحت دارو درمانی در مراحل انتقالی ارایه خدمات6)

 اجتناب ازاتصاالت نادرست سوند و لوله ها7)

 یکباره از وسایل تزریقات استفاده صرفا8ً)

 بهبود بهداشت دست برای جلوگیری از عفونت9)



Look-alike, Sound-alike Medication Names  

 

1راه حل شماره   





افزایش روز افزون تعداد داروها 

فورزماید  وجود داروها با نام های تجاری و ژنریک و اسامی مشابه از لحاظ نوشتاری  /

 LASIX /LOSEC  امپرازول و  

  دستخط های ناخوانا 

  کامل ننوشتن نام دارو 

 استفاده از نام تجاری داروها در نسخه 

  استفاده از شکل های یکسان توسط شرکت های سازنده داروها 

 

   

 



 های درمانی اعالم لیست داروهای مشابه به بخش•

 بهبود نسخه نویسی و توجه به داروهای مشابه•

استفاده از حروف بزرگ در نوشتن نام داروهای مشابه •

DOPAMIN,Dobutamin 

 آموزش•

 ارزیابی عملکرد پرسنل در این زمینه•

 



 .به داروهای با شکل، تلفظ و نام مشابه توجه ویژه شود -1

 :خواندن برچسب مشخصات داروها باید در سه مرحله انجام گیرد -2

 هنگام دستیابی به دارو، هنگام بازکردن دارو، قبل از تزریق و یا مصرف دارو

 .مشابه محدود شود( آوای )دستور تلفنی و شفاهی به ویژه در خصوص داروها با تلفظ  -3

 .از کاربرد اختصارات در حین ارائه خدمات دارویی اجتناب شود -4

 .برچسب زرد بر روی باکس داروهای مشابه الصاق گردد -5

  

 





Patient Identification 

 

2راه حل شماره   



مورد تعیین هویت اشتباه طی یکسال طبق گزارش آژانس  24000
 ایمنی بیمار

 

 
 



 :هدف
شناسایی دقیق بیماران در کلیه مراحل پروسه درمان 
افتراق بیماران دارای مشخصات مشابه 
استفاده از دستبند حداقل با دو مشخصه 
شناسایی فعال 
رنگ بندی دستبند 
 بیماران مجهول الهویه/ توجه خاص برای نوزادان 
 

به هیچ عنوان از شماره اتاق و تخت بیمار به عنوان   
 . استفاده نشودشناسه وی 

 
 



 :کلیه کارکنان درمانی موظف هستند بیماران را در مراحل ذیل به درستی شناسایی نمایند 

  در زمان بستری در بخش های درمانی 

  در زمان بستری در بخش های بستری روزانه شامل بخش های دیالیز 

 (اتاق عمل جنرال ، زنان ) در زمان پذیرش در اتاق های عمل 

  قبل از انجام هرگونه پروسیجر تشخیصی، درمانی، مراقبتی 

  قبل از ترانسفوزیون خون و فرآورده های خونی 

  قبل از انجام پروسیجرهای پاراکلینیکی 

هنگام دارودهی 

زمان ترخیص 

زمان صدور گواهی فوت 
 

 

    





 م ارا    ا   

 ا       اح  ا  

به من ور شناسایی فعال بیماران در معر  خطر، خواهشمند است سیست   

کدبندی  یل بر روی دستبندهای شناسایی بیماران رعایت گردد: 

آلر ی  به مبتال بیماران شناسایی برای  فق "قرمز" بر چسب رنگ .1

خطر  معر  در بیماران سایر شناسایی برای" زرد" بر چسب رنگ .2

  بیماران در معر  خطر سقو ، زخ  فشاری، ترمبوآمبولیس ، سوء

ت ذیه و تشن  برچسب رنگ زرد با عنوان خطر به  ورت نوشتاری بر 

 روی برچسب

 بیماران در معر  خودکشی برچسب زرد رنگ با حرف"S" به  ورت 

 نوشتاری بر روی برچسب

  بیماران با احتمال آسیب های اجتماعی برچسب زرد رنگ با حرف 

"SH" به  ورت نوشتاری بر روی برچسب 
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Communication During  Patient Hand-Over 

 

3راه حل شماره   



  زمانی که مسئولیت مراقبت بیمار از یک مراقبت دهنده به فرد دیگری منتقل شوود
 . به کار می رود   Hand Off(  Hand Over) ا طالح 

 
 Hand Off       در زمان تحویل و تحول شیفت ها یوا زموانی کوه فورد مراقبوت

زموان ذوذا خووردن،    : دهنده به طور موقت محل خدمت خود را ترک کنود ماننود   
و مراقبت از بیمار را به همکار خوود واگوذار   ... ساعت استراحت، مرخصی ساعتی و 

 .نماید روی می دهد
 
80-70   %های پزشکی  اتفاقات ناخواسته ناشی از مشکالت تعاملی بین گروه

 .است



استفاده از یک روش یکسان و واحد در بخش های درمانی جهت انتقال 

 حیح ،  به موقع ، کامل و مؤثر اطالعات بیماران از یک فورد مراقبوت   

 .دهنده به فرد دیگر به من ور ارتقاء ایمنی بیماران می باشد 
 



Hand Off  به صورت چهره به چهره و بر بالین بیمار انجام می شود. 

 و شااایی بارا    ( کااردک   /پرونده بیمار ) از دو روش ارتباطیHand Off    اسافااده

 .می شود

 5از تکنیک یا  ارتباطی یکسان  مثلP برا  گزارش دیی اسفااده می شود. 

تکرار می شود "موارد مورد ابهام حفما. 

 فرد تحویل دینده می باشد( مهارت و دانش ) فرد تحویل گیرنده یم تراز. 

گزارش شیات کار  در پرونده بیمار ثبت می شود. 

         بعد از اتمام مراحل تحویل و تحول، کلیاه مسالولیت یاا  مرا بات از بیماار باه رهاده فارد

 .  تحویل گیرنده است 





Performance of correct procedure at correct 
body site 

 

4راه حل شماره   





Surgical Skin Marker 



 و  روش، محلوجود سیاست یا و روش یایی در جهت حصول اطمینان از اینکه

 .مشخص شده است صحیحبه طور  بیمار

 صحت، در دسفرس یسفندمورد نیاز مدارک و تجهیزات بررسی این که آیا یمه 

 .می باشند یا خیر ابل اسفااده دارند و یا 

  چک لیست جراحی ایمناسفااده از 

تائید پیش از رمل؛ فرآیند رالمت گذار  محل جراحی 

 پیش از شروع جراحی( time out)زمان اسفراحت منظور نمودن یک  



The time-out is conducted 

in 

the location the procedure 

will be done, just before 

starting the procedure, and 

involves the entire operative 

team. 

A time-out that is held 

immediately before the start 
of a procedure. 
 



 



Control Of Concentrated Electrolyte Solutions  
 

5راه حل شماره   



محلول یا  الکفرولیت تغلیظ شده دارویایی یسفند که جهت جباران اخافالل   

در صااورت راادم ماادیریت و تجااویز  . الکفرولیفاای در بیماااران اساافااده شااود 

نادرست این محلول یا، می توانند صدمات جبران ناپذیر  برساالمت بیمااران   

. محسوب می شاوند  (  High Risk) داشفه باشند و جزء دارویا  پرخطر 

خطارات جاد     KCLاز بین دارویا  تزریقی الکفرولیت یاا  تغلایظ شاده    

 .تر  را در بردارد 

 
 

 



 هدف
جهت آنها شدن رقیق نحوه و تزریق سرعت تزریق، برمیزان کنترل و ن ارت 

 می بیماران ایمنی ارتقاء و ها محلول این تزریق ناپذیر جبران  دمات از جلوگیری
 . باشد

 راهکار
تجویز، سازی، آماده نویسی، نسخه دارو، به دسترسی بودن، فراه  :بر ن ارت 

   مانیتورینگ
دارو گذاری برچسب 
دارو به دسترسی کردن محدود 
دارو کردن رقیق نحوه بر مجدد ن ارت 
انفوزیون سرعت 
دارو تجویز از بعد مانیتورینگ 

 



 .دارویا  پرخطر الکفرولیت یا  تغلیظ شده دور از دسفرس و در کمد جداگانه نگهدار  شود•

 .دوز د یق دارو و مدت زمان اناوزیون در برگه دسفورات پزشک ثبت شود •

محلول یا  الکفرولیت غلیظ طبق دسفور پزشک آماده ساز  شده و در صورت نیاز ر یق شاوند و بار   •

 .نصب گردد High Alertرو  محلول آماده تزریق برچسب 

اجارا شاود باه ایان معنای کاه        Double Checkدر موا ع تجویز الکفرولیت یا  غلایظ سیسافم    •

پرسفار دیگر  یم بر کنفرل دسفور پزشک در پرونده بیمار، نحوه آماده سااز  و تزریاق دارو نظاارت    

 .نماید

 . بل از تزریق از سالم بودن الین ورید  بیمار اطمینان حاصل شود•

 .رالیم حیاتی بیمار در طی تزریق الکفرولیت یا  غلیظ کنفرل شود •

 

 





Assuring Medication Accuracy at Transitions In Care 
 

6راه حل شماره   



 میلیوون نفود در سوا      1.5در اياالت متحده خطاهای دارويي به
 .آسیب مي زند

46       درصد خطاهای دارويوي در زموان نوشوتس دسوتور دارويوي
 . جديد هنگام پذيدش يا تدخیص است

 
   تلفیق دارويي فدايندی به منظور بهبود ايمني دارويوي بیموار در

انتقا  بیمار از منز  بوه بیمارسوتانا انتقوا  بویس     ) زنجیده درمان 
 (بخشيا ارجاع و تدخیص



 تلفیق داروئي فدآيندی است که بدای بهبود ايمني دارويي در زنجیده درمان 

 .  بکار گدفته مي شود (  پذيدشا انتقا ا ارجاع و تدخیص)

 :این فرآیند شامل

   تهیه یک لیست جامع و کامل از دارویایی که بیمار  بل از بسفر  مصرف می کرده است. 

     مقایسه لیست فوق با دسفورات دارویی نوشفه شده برا  بیمار در ینگام پاذیرش ، انفقاال و یاا

که با توجه باه آن تغییارات   ... ترخیص و  و مشخص کردن مغایرت یا ، تداخالت دارویی و 

 .دارویی مسفند و ثبت گردد 

   به روز رسانی لیست دارویی 

    ارالم لیست به مرا بین سالمت بعد  در زمان ترخیص، انفقال و یا تحویل لیست باه بیماار در

 ینگام ترخیص

 



در شرح حال بیماران سوابق داروهای مصرفی بیماران نوشته شود. 

 استفاده می کرده اند را با داروهایی که جهت درمان بیماری فعلی آنها می  ًقبالپزشکان داروهایی که بیماران

 .  خواهند تجویز کند مورد بررسی قرار داده  و در صورت نیاز از راهنمایی داروساز بیمارستان استفاده نمایند

 با ذکر )پزشکان در برگه دستورات پزشک، داروهایی که بیماران قبل از بستری شدن دریافت می کرده اند

 .را نیز تجویز نمایند...( نام دارو، دوز دارو، روش و زمان مصرف دارو و 

  به بخش به صورت امانت تحویل دهددارد که دربخش موجود نمی باشد، اگر بیماری داروی مصرفی قبلی  .

 (.  تحویل به ایستگاه پرستاری با برچسب مشخصات بیمار)

  اگر از داروی شخصی بیمار استفاده می شود، )طبق دستورات پزشک رژیم دارویی بیمار رعایت گردد

 (.  پرستار در پرونده بیمار ذکر کند داروی شخصی تا هزینه ای در سیستم برای بیمار ثبت نشود

 بعد از مرخص شدن باقی مانده داروهایی که بیمار به بخش تحویل داده، عودت داده شود  . 

 در زمان ترخیص آموزش نحوه مصرف داروها به بیمار ارائه گردد. 

در بیمارستان، داروی شخصی به هیچ عنوان توسط بیمار نگهداری نگردد. 

 

6راه حل خصوص اقدا ات الز  در   



Avoiding Catheter And Tubing Misconnections 
 

7راه حل شماره   



    تجهیزات پزشکي مانند کاتتدهاا سوندها  و راههای وريدی يا شدياني به منظوور انتقوا

از آنجوا کوه   . اسوتفاده موي شوود    داروها و مايعاتا تغذيه و گازهای تنفسي به بیمواران 

طداحي بسیاری از آنها به نحوی است که غالباًًًً دارای محل اتصا  مشابه و يکسان هستند 

ا همیس امد باعث ايجاد خطد شده وممکس است داروها و يا مايعات از مسیدی اشتباه بوه  

 . گددندبیمار تزريق شده و باعث ايجاد عوارض جبدان ناپذيد و حتي مدگ بیماران 

 ايس تجهیزات شامل: 

ا ARTERY LINEا  CVP LINEآنژيوکوتا شوالدون ا    شوامل  اتصاالت وريدیا شدياني( الف

TIPIC   

اتصاالت مدبوط به راه هوايي شامل لوله تداشها تداکئوستوميا سوند اتصوا  اکسویژن   ( ب

 ....و

 .. .ا  NGTسايد موارد مثل درن هاا سوند فوليا پگا ( ج

 



 در طیHand Off  تمام اتصاالت بیمار از ن ر باز بودن مسیر و  حت عملکرد کنترل می شود. 

      دستورالعمل مراقبت از کلیه اتصاالت به بیمار اع  از اتصواالت وریودی شوریانی، اتصواالت راه هوای

به کلیه بخوش هوای درموانی    ... و  NGT ،CTدرن ها، سوند فولی، : هوائی و سایر اتصاالت مانند 

 .بیمارستان بارگذاری شده است Hابالغ شده و و در سامانه 

     نشوت، انسوداد،   : پرستار در  ورت مشاهده هر گونه اختالل در عملکورد اتصواالت بوه بیموار از قبیول

جابجایی و یا پارگی در آنها در  ورتی که توس  پزشک تعبیه شده باشد مراتب را بوه اطوالع پزشوک    

 .معال  می رساند 

   سوندها و کاتترهای خطر ساز و مواردی که اتصال  حیح  ورت نمی گیرد شناسایی و گزارش موی

 .شوند  

  به بیمار در مورد میزان فعالیت با وجود داشتن اتصاالت توضیح داده می شود. 
 

7اقدا ات الز  در خصوص راه حل   



Single Use Of Injection Devices 

 

8راه حل شماره   



  جلوگیدی از صدمات شغلي در کادر پزشکي و پیداپزشکيا صدمات

کارکنان  (  Needle Stick)ناشي از فدورفتس سد سوزن به دست 

 بهداشتي درماني 

 

 عدم استفاده مجدد از وسايل يکبار مصدف بدای بیماران جهت

کنتد  و پیشگیدی از عفونت های بیمارستاني در راستای ارتقاء 

 ايمني بیماران و کارکنان  



توجه به تاریخ انقضای محصوالت یکبار مصرف 
توجه به  حت محلول های تزریقی 
تزریقات ایمن 
 توجه به زمان استاندارد نگهداریIv line  کاتترها ، سوندها ، 
های تک دوزی خرید ویال 
های چند دوزی استفاده از سرسوزن استریل برای ویال 
های چنددوزی توجه به زمان انقضاء و شیوه نگهداری ویال 



تزریقات یکی از روش های شایع در تجویز داروها و مشتقات دارویی می باشد و بدیهی 

است در  ورت عدم رعایت استانداردهای درمانی، خطرات بالقوه و بالفعلی را بر ارائه  

از  . کنندگان خدمات بهداشتی درمانی و نیز جامعه اعمال می کند کنندگان و مصرف

مه  ترین  دمات ش لی در کادر پزشکی و پیراپزشکی  دمات ناشی از فرو رفتن 

 .کارکنان بهداشتی درمانی می باشد( ( Needle Stickسوزن به دست 

 تزریقات ایمن



 :ذیل رخ می دهددر حاالت    Needle Stickناشی از به طور کلی جراحات

 ضمن درپوش گذاردن سرسوزن 

دفع نامناسب وسایل درمانی تیز و برنده مصرف شده 



 .آسیب نزند( بیمار) به دریافت کننده خدمت - 1

کارکنان خدمات بهداشتی درمانی صدمه ای وارد  / به ارائه کنندگان- 2

 .نسازد

 .پسماندهای آن باعث آسیب و زیان در جامعه نشود- 3



روش غلط تزریق 

  محل نامناسب تزریق 

داروی اشتباه 

  حالل غلط 

دوز غلط دارو 

 (امحاء ناصحیح)دسترسی افراد جامعه به سرنگ و سر سوزن استفاده شده 



به منظور جلوگیری از آسیب دیدگی حین جمع آوری و انتقال سر سوزن 

و سایر وسایل نوک تیز باید بسیار احتیاط نمود و بالفاصله درون سفتی 

 .  باکس انداخته شوند

هرگز نباید سرپوش سوزن را مجدد روی سوزن ها ی مصرف شده 
 .داد قرار



به  Recapاگر گذاشتن سرپوش روی سوزن ضرورت دارد از تکنیک 

 .شکل ذیل استفاده نمایید



 :در صورت مواجهه شغلی

 دقیقه 3-5به مدت شستشوی محل آسیب دیده با آب و صابون حداقل 

جلوگیری از فشار در محل زخم در جهت خونروی به دلیل آسیب بافتی 

 خودداری از مالش موضعی چشم 

شستشوی چشم ها وغشاء مخاطی با مقادیر زیاد آب  در صورت آلودگی 

سوپروایزر بالینی در شیفت /اطالع به سوپروایزر کنترل عفونت در شیفت صبح

 عصر و  شب در اولین فرصت ممکن

مشخص نمودن وضعیت آلودگی بیمار با استفاده از پرونده و  با  ارسال نمونه 

 



 



Improved Hand Hygiene To Prevent Health Care-
Associated Infection  
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در شروع شیفت کاری 

هنگام آلوده شدن دست ها همچنین پس از سرفه و عطسه و پاک کردن بینی 

در فواصل تماس با بیماران 

 پس از درآوردن دستکش ها از دست 

قبل از تهیه  داروهای بیماران 

قبل از انجام اقدامات تهاجمی 

 پس از دست زدن به خون، مایعات بدن، ترشحات، مواد دفعی، وسایل آلوده، بدون در نظر گرفتن این موضوع که از دستکش استفاده شده

 است یا خیر

بعد از دست زدن به اشیایی با احتمال آلودگی به میروب های بیماری زا مانند ظروف اندازه گیری ادرار و یا جمع آوری سایر ترشحات بدن 

قبل از مراقبت از بیماران آسیب پذیر مانند نوزادان و افراد دچار سرکوب شدید سیستم ایمنی 

قبل و بعد از تماس با زخم 

قبل از غذا خوردن 

پس از رفتن به توالت 





ثانیه مطابق مراحل  30سی سی کف دست ریخته و دست را به مدت  5تا  3محلول ضدعفونی کننده را به میزان 
 . یل به ه  مالش دهید

را با آب و  ابون شسته و دست ها را ... قبل از ضد عفونی دست ها آلودگی های مشهود مانند خون، مخا  و 
 .خشک نمایید

 .پس از استفاده از محلول ضدعفونی پایه الکلی، نیازی به آبکشی یا خشک کردن دست ها نیست

 



 سایر موارد مهم
 مرتبط با ایمنی بیمار 



داروهای هشدار باال داروهایی هستند که بروز خطا 
در مصرف آن ها با خطر باالیی از ایجاد آسیب جدی 

.و حتی مرگ همراه است  



 :است ضروری  یل نکات به توجه بیماران، ایمنی ارتقاء و دارویی خطای  کاهش من ور به

 گردد الصاق درمانی های بخش در دارو اتاق و اور انس ترالی داروخانه، در سبد و قفسه کشو، جعبه، بر رنگ قرمز برچسب. 

 دور از که نحوی به فارسی زبان و مشکی رنگ به نگهداری مخزن اندازه با متناسب فونت با دارویی قدرت همراه به دارو نام 

 .شود نوشته باشد، خواندن قابل

گردد نصب قرمز، برچسب شده مشخص قرمز رنگ با پوستر این در که باال هشدار داروهای از قل  12  آمپول یا ویال روی بر. 

 7 Right حق و  حیح سازی مستند  حیح، بیمار و  حیح دوز  حیح، زمان  حیح، راه  حیح، داروی ) دارودهی 

 توس  خطر پر داروهای مجدد چک فرایند و (شده داده دارویی دستور مورد در سؤال با ارتبا  در بیمار مراقبین یا بیمار کارکنان،

 .گردد اجرا  حیح  ورت به دوم پرستار
 







داروهایی که پس از اولین مرحله مصرف همچنان تا زمان مشخصی می توان از آن  : دوزداروهای مالتیپل 

 .استفاده کرد

 :به من ور کاهش خطای دارویی و ارتقاء ایمنی بیماران نکات  یل ضروری است

 .بالفا له پس از باز شدن داروی مولتیپل دوز، تاریخ و ساعت باز شدن بر روی آن قید گردد◦

 .در زمان استفاده، از شفافیت دارو و عدم وجود  رات معلق، اطمینان کامل حا ل شود◦

 .به هیچ وجه سرنگ در داخل داروی مولتیپل دوز جا نماند◦

 .درب ویال دارو ضد عفونی گردد حتماًقبل از استفاده مجدد از داروی مولتیپل دوز ◦

 .گردددر زمان مصرف داروی مولتیپل دوز به تاریخ درج شده بر روی دارو توجه ◦

 .توجه به ت ییر شرکت های دارویی و امکان ت ییر پایداری های داروها، اولویت با بروشور داخل جعبه داروها می باشدبا ◦

  
 





  یخچال های دارویی باید حاوی دماسن  و رطوبت سن  بوده و دما و رطوبت

 .یخچال ها مطابق دستورالعمل ثبت دما و رطوبت به  ورت  روزانه ثبت شوند

 در   حتماًدرجه سانتی گراد  کر شده، 2 – 8 دارو هایی که دمای نگه داری آنها

درجه سانتی گراد  است، نگه داری شوند و از یخ   2 –8آن یخچالی که دمای 

 .زدن آنها جلوگیری شود

 ذذا، کیسه خون، نمونه های  )از قرار دادن هر چیزی ذیر از داروهای یخچالی

 .در یخچال دارویی خودداری شود...( بیمار  و 
 





  شاخص ملی های داده بانک .باشد می متفاوتی تعاریف دارای آن از ناشی های آسیب و سقو 

  بدون یا آسیب به منجر زمین به افتادن عنوان به را سقو   NDQNI پرستاری کیفیت های

  قابل فیزیولو یک های سقو  ها، سقو  در د 78 مورس آمار اساس بر .نماید می تعریف آسیب

  های سقو  موارد در د 8 و تصادفی های سقو  بیمارستان در ها سقو  در د 14 بینی، پیش

  سقو  بر مؤثر خارجی و داخلی خطر عوامل تشخیص .باشند می بینی پیش ذیرقابل فیزیولو یک

  مجموعه داخلی، عوامل .کند می تر آسان را سقو  از پیشگیری در مؤثر راهکارهای شناسایی

 سایر یا محیطی علل خارجی عوامل و بوده فیزیولو یک منشأ دارای که هستند عواملی

 .دارند را مخاطرات



 سقو  قبلیسابقه 

 (حدت بینایی، کاهش دید شبانه، اختالل در درک عمق کاهش )بینایی اختالالت 

 های همراه و وضعیت مختل عملکردی از مه  ترین عوامل خطرزا در بخش بستری حاد می باشدمعلولیت. 

عدم هوشیاری، اختالل حاف هگیجی ، 

 با لرزش، سکته و افت فشارخون وضعیتیم تواُسریع نشانه های شروع 

آرتریت و پارکینسونکاتاراکت، ، دیابت، گلوکوم، دمانس 

 و آریتمی هاقلبی، انفارکتوس تنگی دریچه سنکوپ، وازو واگال، قلبی عروقی ن یر اختالالت 

خونروی، طوالنی بودن زمان آلکالن فسفاتازپاراتیروئید، افزایش سرمی، هورمون ، پایین بودن سطح آنمی(BT)،  ویتامین کمبودD 

 اسکلروزیسسالمند، بیماران بستری در بخش انکولو ی، توانبخشی، سکته و مولتیپل بیماران 

 (سایکوزو افسردگی )اختالالت روانی ببماران مبتال به 



 آرامبخش ها، : مانندمصرف داروهای مؤثر بر سیستم عصبی مرکزی

ضد انعقادها، ضد : مصرف داروهایی مانندبنزودیازپین ها، مسکن ها و 

 داروهای شیمی درمانی ، خواب آورها و شل کننده هاها، صرع 

 در توالت و دستشوییفقدان دستگیره های کمکی 

 های کنده شده، فرش و سطوح لغزندهکفپوش 

 کفایت نور محیطعدم 

دمپایی و کفش نامناسب 

 عصاکفایت وسایل کمک حرکتی مانند ویلچر، عدم 



 



 .بر چسب زرد رنگ با نوشته سقو  نصب گرددبرای بیمارانی که در ارزیابی مستعد سقو  شناخته شده اند بیمار، مطابق راهنمای شناسایی  حیح 

 .در  ورت مثبت بودن نتیجه ارزیابی، برای پیشگیری از سقو  طرح درمانی بریزید◦

 .اجرایی نماییدفیزیوتراپیست ها در میان گذارده و پزشکان، پیشگیری را با کمک پرستاران، کادر کمک پرستاری، طرح ◦

 . ورت سقو ، بیمار را حتماً به لحاظ آسیب های احتمالی مرتب  ارزیابی نماییددر  ◦

 .بیمار بخواهید که در  ورت لزوم درخواست کمک نمایداز ◦

 .را راهنمایی کنید که دمپایی یا کفش های مناسب بپوشند تا سر نخورندبیماران ◦

 .بیمار  ندلی راحتی بگذاریددرکنارتخت ◦

 .اضافی باشداتخا  شود که راهرو منتهی به توالت و دستشویی واجد نور کافی و فارغ از هرگونه مانع زاید و ترتیبی ◦

 .شوید که در راهروها مانعی بر سر راه بیماران قرار نداردمطمئن ◦

 . ورت لزوم دسترسی بیمار را به واکر، عصا و سایر وسایل کمک حرکتی تسهیل نماییددر ◦

 .تخت بیماران را همیشه باال نگهداریدحفاظ ◦

 .ترین سطح ممکن قرار داشته باشددر پایین تخت از سطح زمین را ارزیابی نمایید به نحوی که در حین حفظ آسایش و راحتی بیمار و کارکنان ارتفاع ◦

 



  را به لحاظ وجود مخاطرات تهدید کننده ایمنی بیمار، بررسی نماییدمحی. 

 بیماران در معر  خطر عمل، اتاق درمان و یا واحدهای تشخیصی همچنین روی تخت اتاق در

 .را تنها رها نکنید

 انتقال بیماران، از باال بودن حفاظ برانکاردها مطمئن شویددر حین. 

 وی را در مورد برنامه مراقبتی پیشگیری از سقو  آموزش دهید( همراهان)مراقبین بیمار یا. 

 شب محی  را به  ورت نسبی روشن نگاهداریددر. 

 بیماران را به روش ایمن انجام دهیدجابجایی. 
 



 افزایش و زندگی کیفیت کاهش چون عوارضی با و است کننده ناتوان و دردناک فرایندی فشاری زخ 

 به را معتبر عینی معیار یک از استفاده ضرورت فرایند، این بودن یچیدهپ .باشد می همراه درمان هزینه

 خطر، معر  در بیماران از بیشتر های مراقبت اعمال با تا کند می مطرح ها بیمارستان در روتین  ورت

 .شود محدود فشاری زخ  بروز میزان

Braden Scale  ارزیابی بیمار در را فشاری زخ  توسعه خطر که است گذاری نمره سیست  برترین 

 شدت و علت) فشاری زخ  ایجاد اساسی ابعاد آن در که است خطر ارزیابی معیار 6 دارای ابزار این .کند می

 زمان در باید و است سیستماتیک ارزیابی این .گیرد می قرار توجه مورد (فشار به نسبت بافت تحمل -زخ 

 .شود انجام بیمار پذیرش از پس ساعت 6 تا نهایتا و پذیرش

نمایید متمایز فشاری زخ  نوشته با زرد برچسب چسباندن با را فشاری زخ  معر  در بیماران. 



نمرات  . نمره گذاری می شود( خوب) 4تا ( خیلی بد)  1هر حیطه در ابزار برادن از 
 .استشرای  خطر باال پائین نشانگر 



 .محدود است درک حسی کامالً -1نمره 
و درد بیشتر  ( چنگ نمی زند –ناله نمی کند ) به تحریکات حسی دردناک واکنش نشان نمی دهد بیمار 

این می تواند به علت کاهش سطح هوشیاری یا تاثیرات . قسمت های بدن حس درد محدود شده است
 .داروهای آرام بخش باشد

 
 .استحسی خیلی محدود درک -2نمره 

در بیش از نیمی از قسمت های بدن اختالل حسی وجود دارد . بیمار فق  به تحریکات دردناک پاسخ می دهد
 .و بیمار قادر نیست با ناله یا بیقراری ناراحتی اش را ابراز کند

 
 (.محدودیت خفیف دارد)حسی کمی محدود است درک -3نمره 

در یک یا دو اندام انتهایی اختالل حسی دارد و قادر نیست همیشه . بیمار به  دا واکنش نشان می دهد
 .ناراحتی اش را ابراز کند یا بیمار نیاز به ت ییر وضعیت دارد

 
 .حسیاختالل عدم -4نمره 

 .هیچ اختالل حسی که توانایی او را برای بیان درد و حس ناراحتی محدود کند ندارد. بیمار درد را بیان می کند



 همیشه مرطوب استپوست  -1نمره 

هر بار که بیمار حرکت می کند یا ت ییر وضعیت داده می شود، رطوبت مشاهده . است... این رطوبت ناشی از تعریق، دفع ادرار و 
 .می شود

 

 (اذلب اما نه همیشه)خیلی مرطوب است پوست  -2نمره 

 .حداقل یکبار در هر شیفت نیاز به تعویض ملحفه بیمار وجود دارد

 

 گاهی مرطوب استپوست -3نمره 

 .الیه رویی ملحفه ها باید یکبار در روز تعویض شود

 

 به ندرت مرطوب استپوست -4نمره 

 .تعویض ملحفه فق  در فوا ل روتین الزم است. خشک است معموالًپوست 

 

رطوبت ممکن است سبب شل شدن بافت همبند . برابر پوست خشک است 5خطر ایجاد زخ  فشاری در پوست مرطوب : نکته 
بعالوه رطوبت ممکن است سبب چسبیدن محک  تر پوست به بستر و  . شود و در نتیجه اپیدرم خیلی راحت تر از پوست جدا شود

 .در نهایت افزایش ا طکاک شود



 
 به تخت استمحدود  -1نمره 

 .بیمار هرگز از تخت خارج نمی شود
 
 

 به  ندلی استمحدود  -2نمره 
برای نشستن روی  . قادر نیست وزن خود را روی پاهایش بیندازد. حرکتی ندارد ا الًبیمار به سختی حرکت می کند یا 

 . ندلی یا ویلچر باید به او کمک شود
 
 

 گاه قدم می زندگاه  -3نمره 
 .او بیشتر اوقات در تخت یا  ندلی خود قرار دارد. بیمار در طول روز با کمک یا بدون کمک قدم می زند اما خیلی کوتاه

 
 

 قدم می زندهمیشه  -4نمره 
 .ساعت در ساعات بیداری قدم می زند 2بار در روز از اتاق خود خارج می شود و در اتاقش هر  2بیمار حداقل 



 
 بی حرکت استکامال  -1نمره 

 .بیمار هیچ ت ییری حتی کوچک در وضعیت بدن یا دست ها و پاهایش بدون کمک گرفتن از دیگران ایجاد نمی کند
 
 

 خیلی محدود استحرکت  -2نمره 
بیمار گاه گاه ت ییرات کوچکی در وضعیت بدن یا دست ها و پاهایش می دهد اما نمی تواند به طور مستقل ت ییرات  

 .مشخص و مکرری را ایجاد کند
 
 

 کمی محدود استحرکت  -3نمره 
 .ایجاد می کند مکرراًبیمار ت ییرات مشخص و ناچیزی به طور مستقل و 

 
 

 محدودیت در حرکتعدم  -4نمره 
 .بیمار بدون کمک ت ییرات ا لی و مکرری را در وضعیت فیزیکی خود ایجاد می کند

 
 



 
 (فقر ذذایی)خیلی ضعیف است ت ذیه  -1نمره 

.  یا کمتر پروتئین و لبنیات استفاده می کندوعده  2در طول روز . از ذذای خود را می خورد 1/3به ندرت بیش از . بیمار کامل ذذا نمی خورد
روز است که سرم وریدی می   5بیش از . است  NPO. مایعات  اف شده می خورد. مکمل ذذایی دریافت نمی کند. مایعات کمی می نوشد

 .گیرد
 
 

 احتماال ناکافی استت ذیه  -2نمره 
است، گاهی مکمل  ( گوشت و فراورده های لبنی) نیمی از وعده های ذذایی او حاوی پروتئین  تقریباً. بیمار به ندرت ذذایش را کامل می خورد

 .دارد NGT. ذذایی نیز می گیرد
 
 

 کافی استت ذیه  -3نمره 
مکمل های تجویز  . در طول روز استفاده می کند( گوشت و فراورده های لبنی) وعده پروتئین  4. بیمار بیش از نیمی از ذذاهایش را می خورد

 .  نیازهای ذذایی اش را برطرف می کند احتماالً TPNیا  NGT. شده را می گیرد
 

 عالی استت ذیه  -4نمره 
گاه . را مصرف می کند( گوشت و فراورده های لبنی) وعده پروتئین  4در روز . بیمار بیشتر ذذایش را می خورد و هیچ وقت آن را بر نمی گرداند

 .نیاز به مکمل ندارد. گاه میان وعده می خورد
 



 داردمشکل  -1نمره 
.  سایش مداوم وجود دارد. به پائین تخت یا  ندلی سر می خورد مکرراً. بیمار برای تکان خوردن نیاز به کمک متوس  تا زیاد دارد

 .و انقبا  عضالنی دیده می شود Spasticاندام ها 
 
 

 بالقوه داردمشکل  -2نمره 
پوست به ملحفه ها،  احتماالًهنگام حرکت . حرکت می کند و برای تکان خوردن به کمک کمی نیاز داردبی حالی بیمار با 

بیمار در اکثر مواقع وضعیت خود را در تخت یا  ندلی به خوبی حفظ می کند اما .  ندلی، موانع یا وسایل دیگر کشیده می شود
 .گاهی به پائین ه  سر می خورد

 
 

 آشکاری وجود نداردمشکل  -3نمره 
بیمار در تخت یا  ندلی حرکت می کند و روی  ندلی و تخت وضعیت بدنی خود را بدون آنکه به دیگری وابسته باشد حفظ 

همیشه روی  ندلی و در . هنگام جابجایی و بلند شدن از  ندلی و پائین آمدن از تخت قدرت عضالنی او کافی است. می کند
 .تخت پوزیشن خوبی دارد

 
    



پس از پایان بررسی شماره مناسب هر حیطه را به بیمار بدهید و با جمع آنها نمره کل را برای  

 .بیمار من ور کنید و معین کنید بیمار در کدام یک از گروه های زیر قرار می گیرد

 

 

 

بسیار حائز اهمیت است که مطمئن شوی  بیماران در معر  خطر زخ  فشاری مراقبت پرستاری مناسبی : نکته

تمرکز و توجه پرستاران باید متمرکز روی حیطه ها و زیر مجموع هر حیطه در ابزار برادن باشد و . دریافت می کنند

به عنوان مثال دو بیمار می توانند نمره یکسانی کسب کنند اما یک بیمار در . سطح خطر به درستی شناسایی شود

معر  خطر است چون فقر ذذایی دارد ، در حالیکه بیمار دیگر در معر  است چون وابسته به تخت بوده و قادر به 

هر دو این بیماران کامال نیازهای مداخالتی متفاوت جهت کاهش خطر ایجاد زخ  فشاری را . راه رفتن نمی باشد

 .دارا می باشند

 



 .نوع و اندازه زخم، ترشحات و وضعیت پوست اطراف زخم درنظر گرفته شوددرجه، در بررسی زخم فشاری باید عمق بافت درگیر 

 

 .می باشداز معیارهای درجه بندی معیار استرلینگ یکی 

در مرحله صفر هیچ گونه شواهد بالینی دال بر فشار وجود ندارد. 

 با فشار مالیم انگشت تغییر رنگ ایجاد نمی شود( رنگ شدن پوست سالمبی : )یکمرحله. 

 تاول، زخم سطحی سائیدگی، از بین رفتن ضخامت نسبی پوست در حد وارد شدن آسیب به درم به صورت وجود : دومرحله

 .بدون درگیری بافت زیر پوست

این مرحله تاندون ها، مفاصل و در از بین رفتن ضخامت کامل پوست و درگیری یا نکروز بافت های زیرپوست : مرحله سه

 .استخوان ها صدمه ندیده اند

و ها فاصل بین رفتن ضخامت کامل پوست همراه با تخریب وسیع و پیدایش بافت نکروز با درگیری تاندون از : مرحله چهار

 هااستخوان 



بیماری که مشکل عصبی دارد. 

 بیماری که بیماری مزمن داشته و مراقبت وسیع دریافت می کند. 

 که وضعیت  هنی اش مختل شدهبیماری 

 ویژهکه در بخش مراقبت های بیماریICU   شده استبستری. 

 سرطانیبیماران 

 خیلی ضعیفبیماران 

 ارتوپدیبا مشکل بیماران 



 می نشیند و در ویلچر هر کسی که مدت زیادی در بستر می خوابد یا پوست در بررسی

کند، بررسی مکرر جابه جا کرده و خود را مرتب عو  نمی تواند وضعیت خود را بطور 

از مراقبت فشاری جزئی تشکیل زخ  عالئ  احتمالی شده برای دیدن نواحی  کر پوست 

 .  روزانه است

  با ادرار، مدفوع، مایع تماس . بردمی باال تماس پوست با مایعات بدن خطر آسیب را

ت ذیه آسیت و ترشحات زخ  های چرکی به ویژه برای افراد دچار بیماری مزمن و سوء 

در هنگام  زیادی دارد برای پیشگیری باید بهداشت دقیق و مراقبت انجام گیرد خطر 

 .از پاک کننده های مالی  استفاده گرددو حمام شستشو 



 بیمار استمکرر و مرتب مؤثرترین روش در پیشگیری از ایجاد زخ  بستر ت ییر وضعیت. 

 بیمار را بلند  . حین ت ییر وضعیت باید سعی کرد به پوست کشش و آسیبی وارد نشوددر

 .روی تخت نکشیدکنید، 

 تا قسمت هایی که بیشتر در معر  زخ  بستر  دهید را در وضعیت هایی قرار بیماران

 .هستند تحت فشارکمتری قرار گیرند

 هر بار ت ییر وضعیت، پوست بررسی گردد تا مبادا زخمی ایجاد شده و از ن ر دور بمانددر. 



 نمایدبیمار کمک کنید تا برای مدتی بدن خود را بلند کرده و از تخت جدا به. 

 مثل تکه های ذذای ریخته  ) را از  رات ریز تحریک کننده پوست تمیز نماید تخت

 (شده روی تخت 

 درجه بلند نکنید تا بیمار سر نخورد 31تخت را بیش از سر. 

 هایی را از زیر آرن  بیمار قرار دهید تا فشارهای مالشی بر آرن  کاهش بالشتک

 .  یابد



 بررسی وضعیت ت ذیه ای

بیماران سالمند به ویژه به ت ذیه کافی  . ت ذیه در پیشگیری از زخ  های فشاری مه  است 

، ویتامین، مواد معدنی و آب کالری، پروتئین. زخ  نیاز دارندبهبود مطلوب و سالمت برای 

 .باید به اندازه کافی به بدن رسانده شود

 از وسایل کاهنده فشاراستفاده 

مانع می تواند ترتیب به این ت ییر می دهند و مرتباً پوست نقا  مختلف فشار را در : تشک های مواج  ◦

 .بستر شودایجاد زخ  

 پاشنهکاهش فشار بر : پاشنهمحافظ ◦

 آرن کاهش فشار بر : آرن محافظ ◦

 .پشت با افزایش گردش خون ناحیه در پیشگیری از زخ  فشاری مؤثر استماسا  



 کاهش تحریک پوستی

 دادن الیه ای  با قرار می کند بیماری که ازطریق ماسک یا کانول بینی اکسیژن دریافت در

ماسک یا لوله کانول، از تحریک پوست روی برجستگی های استخوانی زیر بندکشی گاز در 

 .کنیدها جلوگیری  ورت و پشت گوش 

 ورت را در ناحیه اطراف ماسک از ن ر رطوبت یا پوسته پوسته شدن بررسی کنیدپوست . 

 جمع  چروکیده بودن و .  اف و بدون چروک مرتب کنید کامالًتخت بیمار را مالفه های

 زیرشدن مالفه های 

بیمار باعث تحریک پوست و آسیب به آن خواهد شد. 

 ها از الیاف طبیعی باشد که ایجاد حساسیت نکندجنس مالفه. 



یک عوامل کلیدی که در زخ  بستر درجه . پوست سال  است و زخ  سطحی است: وقتی زخ  درجه یک است 

مورد توجه قرار گیرد علت زخ  و چگونگی کاستن فشار از روی زخ  است تا مانع از وخی  تر شدن زخ  باید 

 .شود

 :درمان شامل 

 پد های محافظ نرم و بالش اذلب برای این من ور. وضعیت و استفاده از وسایل کاهنده فشار استت ییر ◦

 .استفاده می شود◦

 و تمیز نگه داشتن ناحیهخشک ◦

 از کرم مرطوب کنندهاستفاده ◦

 .  بهبود ت ذیه جزئی از پیشگیری است. مصرف ویتامین ث پروتئین و مایعات تو یه می شودافزایش ◦



دیده قسمتی از الیه های پوست  دمه . مشخصه این مرحله تاول های سال  یا ترکیده است: در زخ  درجه دو

ممکن . زخ  درجه دو می تواند بسیار سریع التیام یابدموقعیت به توجه با . و آسیب دیگر در سطح نیستاست 

در طی دوره درمان به زخ  عمالً ارزیابی های اولیه زخ  به عنوان زخ  درجه یک محسوب شود اما در است 

 .توجه سریع به زخ  درجه دو می تواند از تبدیل آن به زخ  درجه سه جلوگیری کند. شوددو تبدیل درجه 

 :درمان شامل 

 با نرمال سالینشستشو ◦

 .هیدرو ل اگر زخ  خشک باشدپانسمان ◦

 .هیدروکلوئید اگر زخ  ترشحات داردپانسمان ◦

روی زخ  از فشار گذاشتن بالشتک های نرم و استفاده از تشک مواج برای کاستن یکبار، وضعیت هر دو ساعت ت ییر ◦

 .مه  هستند

 .مه  استحفظ مایعات بدن و ( رویمصرف پروتئین، ویتامین ث و افزایش )ت ذیه توجه ویژه به همچنین ◦

 



  وجود به برای مناسب محلی زخ  نوع این .کند می درگیر را پوست های الیه تمام زخ  مرحله این در : سه درجه زخ  در

 رسانی آب و ت ذیه بهبود ، زخ  حفاظت و پانسمان و زخ  روی از فشار برداشتن زخ  نوع این در .است عفونت آمدن

  اگر زخ  نوع این است ضروری عفونت از جلوگیری و درمان و زخ  التیام به کمک برای پزشکی مراقبتهای .دارد اهمیت

 .کند می پیشرفت سریع بسیار شود رها خود حال به

 :درمان شامل 

 با نرمال سالینشستشو 

 هیدرو ل اگر زخ  خشک باشدپانسمان. 

 فوم یا کلسی  آلژینات اگر زخ  ترشحات داردپانسمان. 

 روی زخ   از فشار وضعیت هر دو ساعت یکبار ، گذاشتن بالشتک های نرم و استفاده از تشک مواج برای کاستن ت ییر

 .مه  هستند

 (رویمصرف پروتئین، ویتامین ث و افزایش )توجه ویژه به ت ذیه همچنین 



آن بیش از قطر عمق زخ  . ، تاندونها و استخوان گسترده استعضالت زیرینزخ  بستر درجه چهار از پوست تا : در زخ  درجه چهار

به وجود آورد، بخصوص اگر به سرعت کننده زندگی این نوع زخ  بستر بسیار خطرناک است و می تواند یک عفونت تهدید . اهمیت دارد

ت ذیه مناسب و . تمیز بودن زخ  در اینجا ه  باید انجام شودفشار و همه اقدامات درمانی مانند حفاظت زخ ، برداشتن . درمان نشود

 .که بدون ت ذیه مناسب این نوع زخ  بهبود نخواهد یافتتوان گفت مه  و حیاتی است و می هیدراتاسیون 

برای زخ  های  معموالً. هر بیماری با زخ  بستر درجه چهار نیاز به مراقبت های پزشکی توس  شخص ماهر در مراقبت از زخ  دارد

ماهر می تواند زخ  های  یا پرستار گرچه گاهی اوقات یک پزشک . می شودجراحی برای برداشتن بافتهای مرده و نکروزه انجام بزرگ، 

 .است قطع عضو  ورت گیردالزام است در برخی شرای  الزام درمانی کوچکتر را بدون نیاز به جراحی درمان کند اما جراحی یک 

 :اقدام درمانی

 با نرمال سالینشستشو 

 هیدرو ل اگر زخ  خشک باشدپانسمان. 

 پانسمان کلسی  آلژینات اگر زخ  ترشحات داردو ( زخ قسمت های مرده برداشتن )کردن دبرید. 

 روی زخ  مه  هستنداز فشار گذاشتن بالشتک های نرم و استفاده از تشک مواج برای کاستن یکبار، وضعیت هر دو ساعت ت ییر  . 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 در مستندات ابالغ شده می توانید به دو صورت

جستجو در مستندات به تفکیک نوع سند 

 جستجو در کل مستندات 

 کلید واژه خود را وارد و به سند مورد نظر دستیابی پیدا کنید



 

 .کلید واژه خود را در این قسمت وارد نمایید



 کارشناس با دارید بیمار ایمنی خصوص در سوالی که صورتی در

   5039 داخلی بیمارستان همکف طبقه در بیمار ایمنی کننده هماهنگ

 .فرمایید مطرح


