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 مقدمه:

دانشگاه علوم پزشکی  دراین مجموعه پس از نظر سنجی از سوپروایزران آموزشی مراکز  آموزشی درمانی

شناسایی و با استفاده از نیاز های بالینی بدو ورود پرستاری  ،و تحقیق و بررسی دفتر پرستاری دانشگاه قزوین

 پرستاری با هدف افزایش دانش و ارتقا کیفیت خدمات درمانی و آموزشی بالینیمنابع به روز پرستاری کتابچه 

 یکپارچه پرسنل تهییه و تدوین گردید.ایجاد هماهنگی درون سیستمی و آموزش 

 

 تهییه کنندگان:

 کارشناس ارشد آموزش بهداشت جامعه -مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین -فاطمه تیموری

 کارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه-کارشناس دفتر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین –مصطفی چترروز 

 کارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه -ایزر آموزشی مرکز آموزشی درمانی والیتسوپر و  -انسیه میرزایی

 کارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه -سوپر وایزر آموزشی مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا -فاطمه خوئینی

 پرستاریکارشناس  -رجائیسوپر وایزر آموزشی مرکز آموزشی درمانی  -محمد رهنما
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 درمانی مایع

وزن افراد برزرگسال را مایع ) آب و الکترولیت( تشکیل می دهد.سن ، جنس و چربی ترکیباتی هستند که بر میزان  زدرصد ا50تقریبا 

مایعات بدن تاثیرمی گذارند درصد مایعات بدن در جوانان بیشتراز افراد پیر و در مردان بیش از زنان است . سلول های چربی محتوی آب 

 ایع در افراد چاق نسبت به افراد الغر کمتراست .کمتری می باشند از این رو مقدار م

دو سوم مایعات بدن را مایع درون ( هاو فضای خارج سلول  سلولها  )مایع درون مایعات بدن در دو بخش قرار دارند : فضای داخل سلولی

که یک سوم  (ECF)1( تشکیل می دهد که عمدتا در توده عضالنی اسکلتی جای می گیرد  . مایع خارج سلولی ICF)2سلولی 

 مایعات بدن را تشکیل می دهد در سه فضای توزیع می گردد:

 (Intravenous    fluidداخل عروق یا پالسما)-2

 (Transcellular  fluidمایع ترانس سلوالر) -1

 (Intravenous        fluid ایع بین سلولیم-3

لیتر باقیمانده شامل  3لیتر حجم خون  راتشکیل می دهد  5لیتر از متوسط  3فضای داخل عروقی شامل پالسما می باشد که حدود 

 اریتروسیت ها ، لکوسیتها وترومبوسیت ها  می باشد .

لیتر می باشد . لنف  22-21ی گیرد و حجم کل آن در بزرگسال تقریباای بین سلولی مایعی است که دور تا دور سلول را در بر مفض

عرق بدن و ترشحات  ،نمونه ای از مایع بین سلولی است مایع مغزی نخاعی ، پریکاد ، سینوویال، مایعات داخل چشمی  و پرده جنب 

 گوارشی مثال هایی از مایع ترانس سلوالر است .

 الکترولیت ها

 صر شیمیایی فعال به شمار می روند.یعات بدن جزء عناماالکترولیت های موجود در 

) کاتیونهای ) حامل بار مثبت( اصلی شامل سدیم ، پتاسیم ، کلسیم ، منیزیم  و یونهای هیدروژن می باشند. آنیونهای ) حامل بار منفی( 

 ئینه تشکیل می دهند .اصلی شامل کلراید ، بیکربنات ، فسفات ، سولفات و یونهای پروت

 الکترولیت هاغیر 

 مواد غیر الکترولیت شامل گلوکز ، آمینواسید ، اوره ، کراتینینف و....که از لحاظ شیمیایی غیر فعال و فاقد بار الکتریکی است .

 3هموستاز

 های متعدد تعادل مایع ورودی  وخروجی بدن را حفظ بدن از طریق هورمونها و مکانیسم

                                                 
1 )intra cellular fluid 
2 )tra cellular fluid  ex 
3 )Homeostasis 
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این تعادل حاصله هموستاز گویند  . قانون کلی که در افراد بزرگسال سالم وجود دارد این است که دفع ادرار با مصرف مایعات می کند.به 

 در حال تعادل باشد .

 اختالالت مربوط به حجم مایع

 مبود حجم مایع )هیپوولمی(ک

وکاهش مصرف مایع)تهوع  ( گوارشی ، تعریق ترشحات زمانی که از دست دادن مایعات به طور غیر طبیعی )استفراغ ، اسهال ، ساکشن

یا عدم دسترسی به مایعات ( ، سایر عوامل خطرزا شامل دیابت بی مزه ، نارسایی غددفوق کلیوی، دیورزاسموتیک ، خونریزی و کوما می 

نیز ممکن است سبب ایجاد  (ادم اندامها،آسیتباشد . شیفت مایع به فضای سوم یا حرکت مایع از گردش خون به سایر فضاهای بدن )

FVD شود 

 تظاهرات بالینی

FVD  ورت خفیف  ، متوسط و شدید  تظاهر می یابد . عالئمصبسته به میزان اتالف مایع به FVD  عبارتست از : کاهش شدید وزن

) افت فشار خون Tilt test، کاهش تورگر پوستی ، کم شدن حجم ادرار ، غلیظ شدن ادرار، هیپوتانسیون ارتوستاتیک  یا مثبت شدن

 حین تغییر وضعیت بیمار از حالت خوابیده به نشسته( 15mm Hgسیستولیک بیش از 

، نبض سریع )تاکیکاردی( و ضعیف ) فیلی فرم (،  کاهش فشار ورید مرکزی، پوست سرد و نمناک ، بیحالی و افت درجه حرارت بدن ، 

 کنترل تورگور پوستی ، بررسی قوام  و وضعیت زبان بیمار قابل، به جای  در افراد سالخورده به دلیل کاهش خاصیت ارتجاعی پوست

 (2به  10خون به کراتین سرم افزایش می یابد ) بیش از  BUNاطمینان است  . در بیماران مبتال به کمبود حجم ، نسبت 

 FVDاقدامات درمانی  و مراقبت پرستاری  در 

راکی  و در موارد شدد استفاده از مایع درمانی  ارجحیت دارد . استفاده از محلولهای خفیف تا متوسط مصرف مایعات خو FVDدر موارد 

( جهت افزایش حجم پالسما کاربرد داردد . در صورت نرمال شدن  %9/00الکترولیتی ایزوتونیک ) مانند رینگرالکتات یا نرمال سالین 

( استفاده می شود تا هم آب و الکترولیت های الزم را جهت %46/00فشار خون بیمار از محلول های هیپوتونیک )مانند کلرید سدیم 

 دفع مواد دفعی ناشی از سوخت و ساز توسط کلیه تامین نمایند .

الزم است ) کاهش تدریجی ادراری می تواند نشانه مکانیسم تطبیقی بدن در اختالل مایع هیپراسموالریا یا  L&Oاندازه گیری و ثبت 

FVD ری دقیق باشد . ( اندازه گیL&O کترولیت کمک  لمی تواند به تشخیص بیماران در معرض خطر و یا مبتال به اختالل مایع ، ا

بتال به نارسایی قلبی ، عدد از پروسیجرهای خاص ، مه در مراکز درمانی برای بیماران تب دار ، ب L&Oمی کند . می بایست کنترل 

 گیرد .بیماران بدحال  و بیماران کلیوی به دقت انجام 

ساعت ، توزین روزانه ، بررسی وضعیت همودینامیک ) کنترل عالئم حیاتی  8کنترل بدقت انجام گیرد . کنترل میزان  و دفع مایعات هر 

 ضرورت دارد . FVE ، فشار ورید مرکزی ، (کنترل تورگور پوستی  و قوام زبان بیمار  در بیماران
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یع در مایع خارج سلولی ) ناشی از احتباس غیر طبیعی آب و سدیم ( گفته می شود . به افزایش حجم ما 4(FVEافزایش حجم مایعات )

 و مصرف مقادیر زیاد نمک. کمک  می کنند شامل نارسایی احتقانی قلب ، نارسایی کلیوی ، سیروزکبدی  FVEعواملی که به بروز 

 تظاهرات بالینی

لب در اطراف چشم ها ، اندامها و ناحیه خارجی ( افزایش وزن ، اتساع بوده و شامل ادم ) اغ ECFناشی از انبساط حجم  FVEعالئم 

وریدهای گردنی ، تنگی نفس ورال ریوی ، افزایش ضربان قلب ، افزایش فشار نبض ، افزایش دفع ادرار ، در گرافی قسه سینه عالئم 

 و هماتوکریت ازیافته های آزمایشگاهی است . BUNاحتقان ریوی دیده می شود . کاهش 

 FVEاقدامات درمانی و مراقبت های پرستاری در 

قطع مصرف مایعات وریدی ،استفاده از دارروهای دیورتیک و محدود کردن مصرف مایعات  و سدیم از جمله اقدامات درمانی است . در 

 صورت موثر نبودن درمان داروئی ، می توان از همودیالیز یا دیالیز صفاتی استفاده نمود .

 FVEاز جمله مراقبت های پرستاری در 

 کنترل جذب و دفع .2

 توزین روزانه بیمار .1

 کنترل ادم اندامها .3

 سمع صداهای ریوی از نظر وجود رال و .........را می توان ذکر کرد . .4

 ئید (می باشد .، درمان وریدی مایع و الکترولیت ) کریستالوئید ( خون و فرآورده های آن ) کلو TPNجایگزینی داخل وریدی  شامل :  .6

 انواع محلول های کریستالوئیدی

 محلولهای ایزوتونیک

را افزایش می دهد   EFCیکلیتر مایع ایزوتونیک به میزان لیتر حجم   ECFمایعات و محلولهای ایزوتونیک سبب افزایش حجم 

( محلول N/S) %9/00سدیم ( محلول رینگر ، محلول کلروD5Wدرصد در آب ) 6عبارتست از : دکستروزمحلول های ایزوتونیک 

 D/W5% -D/W-(RLرینگر الکتات)

 D/W5%محلول 

 3/1خرج سلول و  3/2( در ابتدا ایزوتونیک است اما با متابولیزه شدن سریع گلوکز به مایعی هیپوتونیک)D/W5%) %6محلول قندی 

 داخل سلول ( تبدیل می شود .

 داخل جمجمه  هستند مورد توجه قرار گیرد . این نکته باید در بیمارانی که در معض خطر افزایش فشار

 عبارتست از :  D/W5%نکات قابل توجه در سرم 

                                                 
4 )FLUD VOLUME eXCESS 
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 محلول مناسبی برای احیاء مایع نیست . D/W5%محلول  .2

 دیورز خفیف  در درمان مسمومیت ها و دفع تئوکسمی به کار می رود.به منظور ایجاد  .1

 (GIKدر انفارکتوس میوکارد از آسیب بافتی می کاهد ) سرم  (KCL)استفاده از گلوکز به همراه انسولین و الکترولیت ها  .3

به منظور تامین انرژی بیماران  و جلوگیری از تجزیه غیر ضروری پروتئین ها به ئنبال فقر غذایی استفاده  N.P.Oدر بیماران  .4

 می شود .

6. D/W5% ین  و بی کربنات سدیم ( به کار می جهت رقیق سازی برخی از داروها برای انفوزیون داخل وریدی ) مانند دوپام

 رود .

( استفاده می شود . TPNدرصد  همراه با اسیدهای آمینه)آمینوفیوژن ( واینترالیپیددر تغذیه پارنترال ) 20محلول دکستروز .5

 استفاده می شود . K.V.Oهمچنین در بیمارانی کهادم ریوی دارند  به عنوان محلول 

 منظور تامین انرژی مصرف شده از این محلول استفاده می شود. در بیمارانی که تب شدید دارند به .3

 دارند ) با تشدید دیورزاز تجمع مایع آلوئولی می کاهد (یمارانی که ادم ریوی در ب .8

 گرم گلوکز جهت جلوگیری از هیپوگلیسی حین عمل انفوزیون شود . 60-260در جراحی  .9

 همراه انسولن استفاده می شود .درصد در مسمومیت با پتاسیمبه 20محلول دکستروز-20

 رینگرالکتات

 محلول رینگر الکتات باغلظتی مشابه پالسما می باشد . نکات قاب توجه در سرم رینگر الکتات عبارتست از :

 در رمان هیپوولمی ، سوختگی ها ، جایگزین مایعات از دست رفته در اسهال و جایگزین خون از دسته رفته درموارد حاد .2

 کلیه نباید مورد استفاده قرار گیرد.چون موجب هیپوکالمی می شود .در نارسائی  .1

 الکتات در بدن به سرعت به بیکربنات تبدیل شده ونباید این محلوال را در اسیدوزالکتیک استفاده کرد . .3

 این دارو با سایرداروها هنگام تجویز همزمان ناسازگاری دارد . .4

 را اطالع دهد. به بیمارآموزش دهید  درد و تورم محل تزریق .6

 به همراه سایر محلول ها در تغذیه موقتی بیماران به کار می رود . .5

 رینگر

رینگر از جمله محلول های الکترولیتی است  به دنبال محلول های قند نمکی و نرمال سالین ، مقداری از نیازهای تغذیه ای والکترولیتی 

بیماران تامین می گردد.اما تزریق این گونه محلول ها باتششدید دیورز به علت دفع پتاسیم از طریق ادرار ، بیماران را در معرض 

 با غلظت ایزوتونیک است . ++Caو  +Kبه مقدار مشابه حاوی  NACLمی دهد . اما سرم رینگرعالوه بردارابودن هیپوکالمی قرار 
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در واقع رینگر ، نرمال سالینی است که مقدار پتاسیم و کلسیم به آن افزوده شده است .اگرفعالیت کلیوی مختل نشده باشد .این فرآورده 

 ت .برای جایگزین کردن حجم مایع مناسب اس

 مواردمصرف و نکات پرستاری در استفاده از این محلول عبارتند از :

 جایگزینی الکترولیتها در مواردی که از دست دادن یون کلر بیش از یون سدیم باشد .)گاستروآنتریت( .2

 در تغذیه پارنترال کوتاه مدت همراه سایر محلولها .1

 درمان دهیدراتاسیون ناشی از اسیوز دیابتی .3

 مایعات از دست رفته حین عمل جراحی در صورت نبودن محلول های مناسبجایگزینی  .4

 به منظور جلوگیری از هیپوولمی برسایر محلول های قندی نمکی ارحیت دارد . .6

 نکات پرستاری  به هنگام مصرف رینگر

 . در نارسایی کلیه استفاده از این محلول ممنوع است 

 . مصرف آن در هیپرناترمی ممنوع است 

 ان هیپوکالمی از رینگر به تنهایی نمی توان استفاده نمود  و می بایست از محلول های هیپرتونیک کلروپتاسیم با دوز تجویزی جهت جبر

 پزشک به رینگراضافه نمود.

 ). افزودن محلول هیپرتونیک بیکربنات سدیم به داخل رینگر ممنوع است )کلسیم با بیکربنات  تشکیل رسوب می دهد 

 نرمال سالین

باقی می ماند . به همین دلیل در  ECF(محلول ایزواسموالر والکترولیتی است . که تماما در  %9/00ول نرمال سالین )کلروسدیممحل

 اکثر موارد از آن برای درمان کاهش حجم مایع استفاده می شود .

 نکات قابل توجه در استفاده از این سرم عبارتند از :

محلول نرمال سالین قبل و بعد از انفوزیون داروی شیمی درمانی تزریق شود .این سی سی  60-200در شیمی درمانی باید  .2

 محلول تنها محلولی است که می تواند همراه با فرآورده های خونی مورد استفاده قرار گیرد .

 ولمی کاربرد دارد .ریوی ، کتواسیدوز دیابتی، الکالوز متابولیک وشرائط هیپو–در اقدامات درمانی به هنگام شوک ، احیاء قلبی  .1

 جهت هواگیری و شستشوی ) پرایم کردن مایع همودیالیز( .3

 استفاده می شود . KCLکالوز متابولیک به همراه لدرا .4

 از این دارو در بیماران نارسایی قلبی ، ادم ریوی ، آسیب های کلیوی یا احتباس سدیم با احتیاط استفاده شود. .6

 محلول های قندی و نمکی
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حاوی   %9/00دارای گلوکز ، همانند نرمال سالین %6( از نظر ترکیبات شیمیایی معادل سرم قندی D/S) %6دکستروزسالینمحلول 

 NPOکلرو سدیم است  . مورد استفاده این محلول در تامین انرژی ،آبو الکترولیت های مورد نظربیماران در تغذیه پارنترال و بیماران 

 ر مسمومیتها مفید است .است . استفاده از این محلول د

 3/1، 3/2سرم 

در  %6می باشد . به علت داشتن قند و کلرورسدیم کمتر نسبت به دکستروزسالین  %6حجم ان دکستروز  3/1حجم نرمال سالینو  3/2

صون خواهند بیماران دیابتی کاربرد دارد . با انفوزیون این محلول در حین اعمال جراحی ، به خصوص اطفال از خطر احتباس سدیم م

بود . در هنگام انفوزیون این محلول در بیماران با نارسایی  قلبی ، کلیوی  و کبدی بیماران به دقت از نظرافزایش فشار خون وادم حاد 

 ریه بررسی کنید .

 %20و  %10مانیتول  %60، %10، محلول قندی  D/M10%محلول های هیپرتونیک موجود عبارتند از : 

 استفاده از این محلول ها عبارتند از:نکات قابل توجه در 

 دقیقه می تواند کرامپ عضالنی بیماران همودیالیزی واو رمیک را رفع کند 6در مدت %60تزریق دکستروز-2

 درصد به صورت داخل وریدی استفاده می شود . 60برای درمان سریع هیپوگلیسمی از طریق دکستروز -1

 یمارانی که دچار آنوری هستند )وغیر دیالیزی هستند ( ممنوع است .محلول های قندی هیپرتونیک در بتزریق -3

 در هموراژی داخل جمجمه و خونریزی اسپاینال ،استفاده از محلول های قندی محدودیت دارد .-4

 از نشت محلول به بافت اطراف ورید جلوگیری کنید  زیرا موجب سفتی و نکروز می شود-6

 آهستگی انفوزیون شوند . زیرا ممکن است سبب افزایش قند خون و جابجایی مایعات شود . محلول های غلیظ دکستروزباید به-5

 ترجیحا از وریدهای بزرگ مرکزی برای تزریق محلول های قندی غلیظ استفاده شود .-3

 جهت تامین نیازهای کالری بدن از دکستروزهای غلیظ استفاده بشود .-8

 یئن خون به خصوص ازطریق یک کاتتر ممنوع است .مصرف توام محلول های قندی وترانسفوز-9

 هنگام تجویز محلول های هیپرتونیک قندی انتظار دیورزاسموتیک را داشته باشید .-20

 محلول های قندی  فاقد الکترولیت هستند وبعد از تزریق دیورز ایجاد کرده و سبب هیپوکالمی و هیپوناترمی می شوند -22

 این محلول ها می تواند منجر بهدهیدراتاسئین شود .تشدید دیورزبعد از تزریق-21

به مدت   O.N.Pمی شود . بهتر است  در بیماران  Bانفوزیون محلول های قندی می تواند منجر به کمبود ویتامین های گروه-23

 کمپلکس به محلول های قندی اضافه شود . Bطوالنی با محلول های قندی سرم تراپی می شوند . ویتامین 

 محلول های هیپوتونیک
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 ) سالین نرما ل( اشاره کرد . هدف استفاده از این محلول های رساندن اب به %46/00از جمله این محلول ها می توان به کلروسدیم 

 جهت دفع مواد زائدبدن وگاهی هم برای درمان هیپرنادرمی می باشد.

 محلول های جایگزین پالسما

 دکستران

دکستران از پلی ساکاریدهای صناعی بوده که خصوصیات کلوئیدی مشابه آلومین را دارا می باشد .در بزرگساالن در درمان شوک تا 

2gr/kg  1در روز اول وسپسgr/kg/day  روز طول بکشد .به عنوان پروفیالکسی آمبولی  6انفوزیون می شود .درماننبایدبیش از

 سه روز تجویز می شود . تا 1gr/kgریوی  و ترمبوز وریدی 

 موارد مصرف  این محلول عبارتست از :

 درمان کمکی در شوک ناشی از خونریزی ؛سوختگی ؛ جراحی

 مایع اولیه در پمپ های اکسیژن دهنده در گردش خون از بدن ) جراحی قلب باز(

 ی لگنجهت  جلوگیری از ترومبوز عروق وریدی ، آمبولی ریوی، در اعمال جراحی به خصوص جراح

 به عنوان جانشین فرآورده های خونی زمانی که هنوز کراس ماچ انجام نشده باشد .

 مصرف دکستران گامننکات پرستاری به ه

 درصورت بروز عالئم آلرژیک تزریق را قطع و از داروهای آنتی هیستامین استفاده کنید .

 ت انعقادی ممنوع است .درصد یا مشکاال 39تزریق دکستران در بیمارانبا هماتوکریت کمتر از 

 بیمار را هیدراته کنید زیرا دکستران یک محلول هیپرتونیک کلوئیدی است که آب را از فضای خارج سلولی به درون عروق می کشد .

 دکستران را فقط زمانی که دسترسی به خون یا فرآورده های آن را ندارید استفاده کنید .

گراد نگهداری نمایید .دردرجه حرارت پایین تر ممکن است بلور تشکیل شود.درصورت تشکیل درجه سانتی 16سرم را در درجه حرارت 

 بلورسرم را داخل آب گرم قرار دهید تا بلورها حل شود .

 با توجه به کاهش پالکتها در هنگام تزریق دکستران بهتر است بیمار از نظر هماتز، ملنا و هماچوری کنترل شود .

 ان نارسایی احتقانی قلب  با احتیاط تزریق شود زیرا سبب کاهش پروتئین های پالسما می شود .از این محلول در بیمار

 هماکسل

هماکسل از استخوان گاو نر استخراج شده که وزن مولکولی بسیارباالیی دارد .تزریق هماکسل عالوه بر جبران پالسما باعث بهبود 

 وی به دنبال شوک جلوگیری می کند . موارد مصرف این محلول عبارتند از :گردش خون در عروق موبینه شده واز بروز ضایعات کلی

 شوک هیپوولمیک ) شوک ناشی از سوختگی ، پریتونیت ، گاستروانتریت ، اغمای دیابتی و ....(

 شوک هموراژیک ) به دنبال تصادفات ف خونریزی ، بیماریهای داخلی .و....(
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 ی ، اعمال جراحی ف همودیلیزجهت ثابت نگه داشتن جریان خون در بیهوش

 به عنوان جایگزین مایعات بدن در تعویض پالسما

 به عنوان جانشین پالسما در گردش خون خارج از بدن ) جراحی قلب باز (

 نکات پرستاری به هنگام مصرف هماکسل

است منجر به بروز کهیر ، لرز، تزریق سریع هماکسل باعث تزریق  هیستامین می شود . بنابراین در حین تزریق و پس از آن ممکن 

اسپاسم ، تاکی کاردی ، هیپوتانسیون و کالپس عروق می گردد. در صورت بروز حساسیت خفیف از طریق آنتی هیستامین استفاده کنید 

زریق  کنترل گردد . سابقه حساسیت و آسم قبل از تدر صورت تشدید آلرژی هماکسل را قطع کنید . فشار خو.ن هنگام تزریق هماکسل .

 درجه سانتی گرادباشد از طریق هماکسل سرد خودداری کنید 33ازبیمار سوال شود . درجه حرارت هماکسل حین انفوزیون 

 مراقبت پرستاری در بیماران تحت درمان وریدی

بیمار توضیح  آمادگی برای درمان وریدی : پیش از  رکگ گیری پرستار باید دست ها را شسته ، دستکش پوشیده و نحوه کار را برای

 دهد . پرستار باید مناسب ترین محل تزریق  و آنژیوکت را برای بیمار انتخاب کند .

 نکات قابل توجه در انتخاب محل تزریق وریدی با استفاده از کاتترهای وریدی محیطی

 وریدهای اندام ها به ویژه دست بیشترین محل های مورد استفاده هستند . .2

 نواحی پروگزیمال انتخاب شوند . ابتدا نواحی دیستال و سپس .1

 از وریدهای پا به دلیل خطر باالی تروبوآمبولی به ندرت استفاده می شود . .3

د مناطقی که نباید از آن ها استفاده شود شامل : وریدهای دیستالی که قبال مورد تزریق قرار گرفته اند و دچار نشت مایع یا فلبیت شده ان .4

وریدی است . دستی که دچار تورم ، افونت یا زخم  –. وریدهای اسکلروز شده و ترومبوزه ، دستی که دارای شنت یا فیستول شریانی 

 ای دستی که ماستکتومی شده است .شده و وریدهت

 در افراد مسن از رگ گیری نواحی ای که احتمال پارگی رگ وجود دارد ) پشت دست خودداری شود( .6

 و یا ساعد را انتخاب کنید . (غیر از افراد مسن محلی را که به طور طبیعی توسط استخوان حمایت می شود  مثل پشت دست ) .5

 پ در افراد راست دست ( برای رگ گیری استفاده شود .ترجیحا از دست غیر غالب ) دست چ .3

از وریدهای ناحیه آنتی کوبیتال ) گودی آرنج( برای تزریق طوالنی مدت استفاده نشود .زیرا جهت خم نمودن آرنج و جابجایی کاتتر  .8

 9مناسب نخواهد بود ) این عروق برای خونگیری  و تزریق مقدار کم دارو مناسب است

 برای دسترسی عروق نوزادان استفاده  شود .  6از اسکالپ وین .9

                                                 
5 )Scalp Vein 
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وریدهای سفالیک و بازیلیک در دست  محل های خوبی برای تزریق هستند .وریدهای سطحی ناحیه پشت دست نیز  در برخی موارد  .20

 (2می توان استفاده کرد . ) تصویر شماره

 

 (CVAD) 6وش های دستیابی به ورید مرکزی ر

مرکزی جهت تزریق مایعات وریدی ، داروها ، خون و فرآورده های آن  و محلولهای هیپر تونیک  و محلول دست یابی به ورید های 

توسط پزشک  و در وریدهای   CVAD های مربوط به تغذیه وریدی   و به عنوان وسیله اندازه گیری همودینامیک به کار می رود .

از کارگذاری کاتتر ورید مرکزی ، عکس برداری از قفسه سینه جهت کنترل  ژگوالر داخلی یا تحت ترقوه ای کارگذاری می شود . بعد

 الزم است

 عبارتست از : CVAD انواع مختلف

 (picc)3کاتتر های مرکزی وارد شده  از طریق ورید های محیطی .2

 ماتترهای ورید مرکزی بدون کانال از طریق پوست .1

 کاتترورید مرکزی با کانال .3

 پورت های کاشتنی .4

                                                 
6 )Central Venous Access Device 
7 )Peripheral insertedCentral Catheter 
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کاتتر مرکزی از وریدهای محیطی) ورید بازیلیک یا سفالیک( معموال از ناحیه باالتر از ناحیه گودی آرنج یا در فضای داخلی  piccدر 

 1-5بازو وارد شده و تا ناحیه ورید اجوف فوقانی جلو می رود . موارد استفاده این نوع کاتتر شامل انتی بیوتیک هاوریدی  با دوره وسیع )

 لول های تغذیه ای ، شیمی درمانی ، تزریقات مداوم داروها و خون و فرآورده های آن  و ......می باشد .هفته(، تزریق مح

 

 

(  روز استفاده می گردد  این کانتر از طریق  پوست بدون ورید 3-20کانتر ورید مر کزی با کانال پوستی  برای مدت زمان کوتاه تری ) 

رانی و ترد شده در محل  بخیه زده می شود .  نوک کانتر  در ور ید اجوف فوقانی قرار می گیرد .  ژوگوالر ، زیر تر قوه   یا ورید های 

 ( 3این نوع کانتر ورید مرکزی دارای عوارض خطر ناک بخصوص عفونت  ، پنمو تراکس  است  ) تصویر شماره 
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ریق یک برش کوچک به ورید های گردن  یا زیر تر قوه وارد کانتر ورید مرکزی با کا نال ،  برای مدت طوالنی  استفاده میشود  و از ط

اینچ از محل استقرار ان ثابت می گردد .  کانتر در ابتدا   3- 5می شود  و در بتافت زیر جلد ) معموال در ناحیه میانی  سینه (  به فاصله 

 .با بخیه در محل ثابت می گردد .  اما بعد از یک تا دو هفته بخیه کشیده می شود 

خطر عفونت در این نوع کانتر کمتر است .  توع دیگر کانتر ورید مرکزی طوالنی مدت  نوع کاشتنی است  سر کانتر در ورید هتی گردن 

در زیر قسمت زیر جلد دیواره سینه  کاشته می شود .  و   9یا زیر تر قوه  قرار می گیرد  اما بخش انتهایی آن ) که به نام پورت است 

 ( 4یچ یک از قسمت های خارجی ان دیده نمی شود .  ) تصویر شماره بدین وسیله ه
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در ابتدا وسایل کاشتنی جهت شیمی در مانی استفاده می شود .  اما امروزه برای کلیه بیمارانی که  نیاز به  انفوزیون  مکرر و طوالنی 

و دیواره  الستیکی دستگاه  وارد گردیده  و سپس به مدت دارند  بکار می رود  یک سوزن مخصوص زاویه دار است که  از راه پوست 

 ( 6منبع پورت وترد می شود . ) تصویر شماره 

 

 

مسولیت های پرستاری  در مورد کانتر های ورید مرکزی ، عبا رت  از :   استفاده از تکنیک های استریل به هنگام کار با آنها ،  تعویض 

 خته و مراقبت پوست اطراف کانترپانسمان کانتر ،  جلوگیری ، جلوگیری از ل

 عوارض در مان داخل وریدی :

وارد شود و با تورم ، رنگ پریدگی و سردی  ناحیه مشخص   IVنشت : زمانی اتفاق می افتد که  مایع به بافت اطراف محل  -2

می شود  و در پی ان ممکن است  سرعت جریان کاهش یا قطع گردد .  معموال درد وجود دارد و بواسطه ادم  و تناسب نشت بروز می 

ر از سطح قلب قرار دهید . استفاده از حوله جدید گرفته می شود .  و اندام مبتال را باالت  IVابد  در این شراتیط انفوزیون مایع قطع شده 
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دقیقه  و استفاده از بالش زیر دست مبتال  سبب افزایش  بازگشت وریدی  و خون رسانی بهتر  و کاهش ادم  10گرم و مرطوب  به مدت 

 و درد می شود .

افزودن دتروها ) آنتی بیوتیک (  و وضعیت فلبیت ، التهاب ورید می باشد  و عوامل خطر آن شامل کاتتر ، تحریکات شیمیایی ناشی از 

آنا تومیکی کاتتر  می باشند  عالئم و نشانه های فلبیت درد ، ادم ) ریتم ، افزایش درجه حرارت محل  و قرمزی در طول مسیر ورید می 

 باشد  همچنین  دهیدراتاسیون می تواند  جزئ عوامل خطر باشد  زیرا سبب افزایش غلظت خون می شود .

جدید بگیرید  استفاده از کمپرس گرم و مرطوب  بر روی موضع  IVکنید  ویک   IVیجاد فلبیت می بایست اقدام به خارج نمودن   با ا

جهت تسکین درد  و ناراحتی بیمار ضروری است  فلبیت می تواند بسیار خط ناک باشد  زیرا با ایجاد لخته خون ) ترمبو فلبیت (  احتمال 

 ساعت قابل پیشگیری  است . 31هر  IVفلبیت  با تعویض  آمبولی وجود دارد . 

عفونت ) موضعی و سیستمیک (  از دیگر عوارض کاتتر های وریدی است  که در صورت عدم دقت بهنگام استفاده از آنها می تواند  -1

 ( 5ایجاد شود ) تصویر شماره 

 

یادسی مایع در یافنت می کند  افزایش حجم ایجاد شده  و محل های احتمالی آلودگی را نشان می دهد  در صورتی که بیمار حجم ز

عالئم تنگی نفس ، رال ریوی ،  و تاکیکاردی بروز می کند   سرعت انفوزیون را کم کنید  و به پزشک اطالع دهید  و سر تخت را باال 

نریزی رخ می دهد  در بیمارانی که هپارین بیاورید و عالئم حیاتی را کنترل کنید .  در صورت قطع ارتباط ست سرم و کاتتر وریدی ،  خو

در یافت می کنند .  یا اختالالت انعقادی  دارند ) لوسمی ،  ترومبو سیتوپنی (  در این شرایط خونریزی بیشتر است  در صورت ایجاد 

 هماتوم ، ، استفاده از پانسمان فشاری موثر است .

 پیش بینی زمان تزریق وریدی

تزریق  وریدی قابل توجه می باشد  همیشه محلی را انتخاب کنید  که با حرکت کردن عضو قطع جریان زمان پیش بینی شده برای 

 31ساعت  باید تعویض شود  و در صورت فلبیت بودن این زمان  کمتر از  31سرم را به حداقل برساند  محل کاتتر های وریدی هر 

 ساعت  می باشد .
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 شروع تزریق وریدی

برای آخرین با دستور پزشک را کنترل کنید  سرم را از نظر شفافیت و نبودن ذرات غیر محلول  و معلق چک  قبل از تزریق  وریدی 

کنید  سرعت سرم براساس مقدار سرمی که  باید در ساعت برود محاسبه می شود  تنظیم سرعت سرم مهم است  زیرا کاهش سرعت 

 عدم تعادل اسموالر  یا شوک شود . FVDال شود  و بیمار دچار سرم می تواند  سبب کالپس  قلبی عروقی در بیماران بد ح

می شود  عوامل مختلف بر  برسرعت جریان سرم تاثیر دارد  بلندی پایه سرم ، فشار خون  بیمار ،   FVEت زیا د سببعدر حالی که سر

گذار است  جریان سرم را هر ساعت و به دفعات  پوزیشن بیمار ، باز بودن  کاتتر وریدی  و پیچ وخم لوله های سرم  از جمله عوامل تاثیر

 مکرر کنترل کنید .

معموال نصف سرمی که در اولین  ساعت به خاطر قابلیت حرکتی  لول های سرم ، سریعتر می رود  لذا تنظیم IVدر تزریق استاندارد  

وزیون پمپ  (  تنظیم سرعت انفوزیون سرم  قطرات سرم مهم است .  در صورت استفاده از دستگاه های الکترونیکی ) سرنگ پمپ و انف

تعویض ست سرم بعد از هر بار TPNساعت انجام گردد . جهت انفوزیون محلول هایی مانند  48دقیق تر است  نعویض ست سرم هر 

( شستشوی استفاده می باشد  به منظور پیشگسرسی از عفونت های بیمارستانی ،  هنگام کار با کاتتر های وریدی ) محیطی ، مرکزی 

ساعت تعویض شود   48دست ، رعایت نکات  استریل و حفظ استریلیتی وسائل و ضمائم سرم ضروری است  پانسمان محل تزریق هر 

و در صورتیکه پانسمان ، مرطوب ، شل یا کثیف بود  با ید فورا تعویض شود  در تنظیم قطرات سرم  توجه به عامل قطره  ست مورد 

قطره است  در سیستم میکرو دراپ هر میلی لیتر معادل  26هر میلی لیت معادل  (ستم ماکرودراپ ) ست سرم استفاده مهم است در سی

 مراجعه کنید .  IVقطره  می باشد   ) به راهنمایی تنظیم تعداد قطرات   50
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زمان وصل و اتمام سرم ،تعداد قطرات ، داروهای افزوده شده و ....( به طور کامل تکمیل و  ،برچسب سرم ) حاوی اطالعات نوع سوم

برروی سرم چسبانده شود . به منظور اطمینان از زمان وصل سرم  و میکروست ، تاریخ  و ساعت وصل آن نیز ثبت گردد.کودکان ، افراد 

 ی به دقت کنترل شود .مسن ، بیماران ضربه مغزی  و بیماران مستعد حجم می بایست

زیراحرکت ناگهانی بیمار می تواند سبب باز شدن ناگهانی کالمپ شده  و حجم زیادی انفوزیون شود .برای مثال بیمار بیقرار ممکن است 

با حرکات ناگهانی خود سبب باز شدن کالمپ شده و افزایش سرعت جریان شده  و حجم زیادی به بیمار تحمیل شده  و زمینه ساز 

 گ بیمار گردد.مر

Lidocaineلیدوکائین 

 لیدوکادوئین به سه حالت موجود می باشد که عبارتند از :

 %1و %2سی سی  60لیدوکادوئین اپی نفرینه : ویال های 

 )آنتی آریتمی( %1سی سی  6لیدوکادوئین بدون ماده محافظ: آمپول های 

  افزایش آستانه تحریک پذیری قلب می گردد  وبرای درمان آریتمی های  پتانسیل عمل و  4لیدوکادوئین : باعث آهسته شدن شیب فاز

 بطنی به کار می رود .

لیدوکائین معموالروی قدرت انقباض میو کارد ، فشار خون ، دیس ریتمی های دهلیزی و هدایت داخل بطنی تاثیری ندارد و تنها می 

 را تسهیل کند . AVتواند هدایت در گروه

 درصد : 1لیدوکائین 

 = حجم دارو  برحسب سی سی لیدوکائین دستور داده شده برحسب میلی گرم

10 

 درصد : 2لیدوکادوئین

 = حجم دارو  برحسب سی سی لیدوکائین دستور داده شده برحسب میلی گرم

20 

 : جهت دوپامین و دوبوتامین و تمامی داروهایی که براساس وزن بدن تجویز می شوند 

 ml/h=50×وزن بدن×دارو برحسب میکروگرم دوز مصرفی ×مقدار حجم سرم 

 2000×کل دارو برحسب میلی گرم 
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Amiodarone آمیودارون 

تمی است که باعث بلوک کانال های سدیم و کلسیم می شود . در نتیجه دوره تحریک ناپذیری در تمام بافت قلب یضد آر موثر  داروی

ماه پس از قطع 9تجمع می یابد . مدت اثر آن طوالنی بوده ممکن است تا  را افزایش می دهد .محلول در چربی است و در بافت چربی

 دارو هنوز در پالسما یافت شود .

ه سایر دتارو ها موارد مصرف : در درمان انواع آریتمی ها ) بطنی و فوق بطنی و راه فرعی( وهمچنین آریتمی های خطرناک مقاوم ب

 استفاده می شود

 ار مصرف :مقد

در حضور تاکیکاردی بطنی بدون تغییرات همودینامیک در صورتی که لیدوکائین قادر به مهار دیس ریتمی نباشد از آمیودارون 

5mg/kg  دقیقه انجام شده و درصورت  10درصد استفاده می شود . انفوزیون باید در طول  6سی سی دکستروز  200رقیق شده در

 نیاز تکرار شود .

 پروتکل آمیودارون :

 دقیقه ( 20میلی گرم  در عرض  260بارگیری سریع ) .2

 ساعت( 5میلی گرم  در عرض  350بار گیری آهسته) .1

 ساعت( 28میلی گرم در عرض  640دوز نگه دارنده ) .3
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 کنترل عالئم حیاتی
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 مقدمه :
نیز به عنوان عالئم حیاتی  2spo. اخیرا از میزان درجه حرارت ، نبض ، تنفس و فشارخون می باشد  عمده ترین عالئم حیاتی بدن

عوامل بسیاری مانند درجه حرارت محیط ، فعالیت بدنی و عوارض بیماریها بر تغییرات عالئم حیاتی تاثیر گذاشته پنجم یاد شده است .  
 ظار می شوند .و باعث تغییراتی در حد خارج از محدوده قابل انت

( و پاسخ های وی به تنشهای اطالعات پایه ) مورد وضعیت معمول سالمتی مددجو  اندازه گیری عالئم حیاتی می تواند اطالعاتی در
 . روانی ، درمانهای طبی و مراقبتهای پرستاری در اختیار ما قرار دهد جسمی ، 

سریع جهت کنترل وضعیت مددجو یا تعیین مشکالت وی و ارزیابی پاسخ های مددجو به اقدامات  بررسی عالئم حیاتی راهی موثر و
پرستاری که از مددجو مراقبت میکند ، مسئول اندازه گیری عالئم حیاتی است . اندازه گیری برخی از عالئم  . انجام شده می باشد 

جزیه و تحلیل اطالغات کسب شده بپردازد و آنها را تفسیر نموده و در حیاتی به کارکنان کمکی محول شود . هر چند پرستار باید به ت
  مورد تدابیر پرستاری الزم تصمیم گیری نماید .

 در اندازه گیری عالئم حیاتی : نکات مورد توجه

 برای اطمینان از دقت اطالعات حاصله ، باید وسایل سالم ومناسب مورد استفاده قرار گیرد . 

باید با توجه به وضعیت و ویژگیهای مددجو انتخاب شود . برای مثال از کاف فشارخون بالغین نباید برای اندازه وسایل اندازه گیری  
  گیری فشار خون یک کودک استفاده شود .

 پرستار باید از حد معمول عالئم حیاتی مددجو اطالع داشته باشد . ممکن است مقادیر معمول عالئم حیاتی مددجو متفاوت از محدوده 
با مشخص شدن مقادیر معمول عالئم مددجو اطالعات پایه ای به  . استاندارد مشخص شده بر حسب سن یا وضعیت جسمی باشند

  دست می آید که می توان یافته های اندازه گیری بعدی را با آنها مورد مقایسه قرار داد.
ند ، کنترل کرده یا به حداقل برساند . اگر نبض مددجو بعد از برعالئم حیاتی تاثیر بگذار پرستار باید عوامل محیطی را که می توانند 

 فعالیت اندازه گیری شود، اطالعات حاصله ممکن است نشانگر وضعیت واقعی مددجو نباشد 

پرستار باید با توجه به وضعیت مددجو با پزشک مشورت کند تا تصمیم گیری الزم جهت تعیین فواصل و دفعات اندازه گیری عالئم  
 6جسمانی مددجو بسیار وخیم و بحرانی باشد ، حتی ممکن است الزم باشد عالئم حیاتی هر  انجام گیرد . در مواردی که وضعیت حیاتی

 دقیقه یک بار کنترل شوند . 20تا 

پزشک به عنوان شاخصی جهت تجویز دارو استفاده کند . ممکن است را پرستار ممکن است از اطالعات حاصل از کنترل عالئم حیاتی  
  دستور داده باشد تا داروها ی خاص قلبی فقط در محدوده خاصی از ضربان قلب یا فشار خون برای بیمار تجویز شود .

 در مواقعی که عالئم حیاتی غیر طبیعی باشد ، ممکن است اندازه گیری مجدد عالئم توسط پرستار دیگر یا یک پزشک سودمند باشد 

را به پزشک گزارش کرده و در پرونده ثبت نماید و به پرستار شیفت بعدی در مورد تغییرات عالئم  پرستار بایدعالئم حیاتی غیر طبیعی 
  حیاتی گزارش دهد .

  :چه موقع باید عالئم حیاتی بررسی شوند 
  درمانی –هنگام پذیرش مددجو در یک مرکز بهداشتی  

  در بیمارستان بر اساس برنامه معمول مطابق با دستور پزشک یا استانداردهای مراقبتی بیمارستان 

 قبل و بعد از اعمال جراحی  

 قبل و بعد از اعمال تشخیصی تهاجمی  

  قبل ، حین و بعد از تزریق خون و فراورده های آن 

  عروقی ، تنفسی و کنترل حرارت بدن –قبل و بعد از تجویز داروهای موثر بر وضعیت قلبی  

  ) هنگام ایجاد تغییرات در وضعیت معمول جسمی مددجو ) مانند کاهش سطح هوشیار ، افزایش شدت درد 

  )قبل و بعد از انجام اقدامات پرستاری موثر بر عالئم حیاتی ) برا ی مثال قبل از حرکت دادن مددجویی که استراحت مطلق داشته 
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  : :   درجه حرارت بدندرجه حرارت بدن
  درجه حرارت بدن در واقع همان گرمای بدن است که بر حسب درجه اندازه گرفته می شود . درجه حرارت بدن در واقع همان گرمای بدن است که بر حسب درجه اندازه گرفته می شود . 

 توسط فرایندهای متابولیک و میزان حرارت از دست رفته در محیط است . درجه حرارت بدن تفاوت بین میزان حرارت تولید شده در بدن
 حرارت تولید شده  = درجه حرارت بدن  –حرارت از دست رفته 

 
 دمای مرکزی بدن شخص سالم ، توسط مرکز تنظیم حرارت در هیپوتاالموس در دامنه نسبتا ثابتی حفظ می گردد . 

 عوامل موثر بر درجه حرارت بدن : 

 ساعته 14ریتم  -2

درجه سانتی گراد پایین تر می باشد . میزان این تفاوت دما در  6/0درجه حرارات بدن در اوایل صبح ، نسبت به ظهر یا اوایل غروب تا 
می باشد . این سیکل در افرادی که شبها کار می کنند و  25-29نوزادان و کودکان بیشتر است . اوج افزایش دمای بدن بین ساعات 

 کن است برعکس شود . روزها می خوابند مم

 

 سن -1

افراد سالمند و کودکان به تغییرات دمای محیط حساس تر بوده و در معرض خطر آسیب دیدگی ناشی از افزایش و یا کاهش بیش از حد 
 دما هستند . 

 جنس -3

فزایش ترشح پروژسترون در زنان ، احتماال به علت تغییرات هورمونی دمای بدن از نوسانات بیشتری نسبت به مردان برخوردار است  . ا
 درجه سانتی گراد باال می برد. 6/0در زمان تخمک گذاری دمای بدن را تا 

 تنیدگی -4
 تنیدگی باعث افزایش ترشح اپی نفرین و نور اپی نفرین شده و در نتیجه سوخت و ساز و دمای بدن را باال می برد .

 درجه حرارت محیط -6

در صورتی که فرد در معرض سرمای شدید قرار بگیرد و از پوشش مناسب برخوردار نباشد دچار هایپوترمی خواهد شد . و یا اگر در 
 معرض گرمای بیش از حد و در مدت زمان طوالنی قرار بگیرد دچار هایپرترمی خواهد شد . 
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  محل های اندازه گیری درجه حرارت :

 ری حرارت مرکزی و سطحی بدن وجود دارد مناطق متعددی برای اندازه گی. 

   از نواحی شریان ریوی  بوده و  درجه حرارت مرکزی بدن اغلب  در بخش مراقبتهای ویژهدرجه حرارت بدن معموال اندازه گیری متناوب
، مری و مثانه اندازه گیری می شود . اندازه گیری حرارت از این مناطق نیازمند استفاده از وسایل تهاجمی است که داخل حفرات یا 
اندامهای بدن جای گذاری می شود . وسایل کنترل حرارت مرکزی اطالعات دقیق و سریع از وضعیت حرارت بدن ارائه می دهند و در 

  ن به طور مداوم می توان نتایج اندازه گیری های انجام شده را بر روی صفحه مانیتور الکترونیکی مشاهده کرد .ضم

   مرکزی بدن را نیز می توان از طریق مقعد و پرده گوش اندازه گیری نمود .درجه حرارت 

  انجام می گیرد .و پیشانی دهان ، زیر بغل درجه حرارت سطحی بدن از طریق  

)  درجه سانتی گراد 9/36-4/33دارد ولی به طور کلی باید درجه حرارت بدن بین ن درجه حرارت بر حسب محل اندازه گیری تفاوت میزا
 .درجه فارنهایت ( باشد   3/99 – 5/95
 

 مقادیر طبیعی درجه حرارت

 پیشانی پرده صماخ زیر بغل مقعد دهان نوع درجه

 4/34 6/33 6/35 6/33 33 سانتی گراد

 94 6/99 5/93 6/99 5/98 فارنهایت

 
 

 روش های اندازه گیری دمای بدن : 

 
از طریق پرده صماخ : برای شناسایی حرارت آزاد شده از آن از دماسنج هایی که مجهز به حسگرهای مادون قرمز است استفاده می شود  

ثانیه می توان به میزان  1شود . که در مدت کمتر از . این دماسنج را داخل گوش قرار داده به طوری که مدخل گوش کامال بسته می 
 دمای بدن پی برد .

 از طریق دهان : که در ادامه روش انجام آن به تفضیل آورده شده است . 
 مواردی که کنترل درجه حرارت از طریق دهان ممنوع است :      

 افراد بیهوش  -2

 بیماران دارای اختالالت روانی -1

 افراد مستعد بروز تشنج -3

 زادان و کودکاننو -4

 وجود بیماری در دهان و یا انجام عمل جراحی در ناحیه دهان -6

 روش کار : 

 دست های خود را بشویید . .2

 وسایل مورد نیاز را آماده کنید. .1

 روش کار را برای بیمار توضیح دهد. .3
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  در صورت نیاز پوزیشن مورد نظر را به بیمار بدهید . .4

 مایعات داغ یا سرد ننوشیده باشد و یا سیگار نکشیده باشد اطمینان حاصل کنید .دقیقه قبل  30تا  10از اینکه بیمار  .6

 دستکش بپوشید. .5

 دماسنج را تمیز کنید. .3

 از بیمار بخواهد که دهانش را باز کند . .8

  دماسنج را به آرامی تکان دهید . .9

 مجددا به دماسنج نگاه کنید. .20

 دماسنج را زیر زبان بیمار به طرف مرکز قرار دهید . .22

 ز بیمار بیخواهد تا دهانش را بدون گاز گرفتن درجه ببندد.ا .21

 دقیقه صبر کنید . 3تا  1 .23

 دماسنج را از دهان بیمار خارج کنید . .24

 دماسنج را بدون تکان دادن جلوی خود گرفته و بخوانید . .26

 دماسنج را تمیز کنید . .25

  دستکش ها را دربیاوریید . .23

 دست های خود را بشویید . .28

  نمایید . درجه حرارت را ثبت .29

 از طریق رکتال : این روش یکی از دقیق ترین و صحیح ترین روش های کنترل درجه حرارت می باشد .  
 مواردی که نمی توان درجه حرارت را از راه رکتال کنترل کرد :

 نوزاد تازه به دنیا آمده -2

 عمل جراحی در ناحیه رکتال -1

 اسهال -3

 تحریک عصب واگبیماران قلبی و یا پس از جراحی قلب به علت  -4

از راه زیر بغل : هنگامی که کنترل درجه حرارت از راه دهان و رکتال امکان پذیر نباشد از راه زیر بغل برای گرفتن دمای بدن استفاده  
 می شود . 

 

 نبض :
  

 
 

دهلیزی از میان عضله  –خون به طور مرتب در داخل عروق جریان پیدا می کند . ایمپالسهای الکتریکی تولید شده توسط گره سینوسی 
سی سی خون وارد آئورت میشود ) حجم ضربه ای  50-30به دنبال هر انقباض حدود  قلبی عبور کرده و موجب انقباض قلب می شوند .

شمارش ضربه های احساس شده در طی یک  ( . جهش خون به داخل شریانهای محیطی قابل لمس بوده و نبض نامیده می شود .
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پرستار توانایی قلب در ایجاد برون ده کافی جهت رفع نیازهای بدن را از طریق لمس نبض محیطی یا با  بض گویند .دقیقه را میزان ن
  ضربان نوک قلب ( مورد بررسی قرار می دهد .) استفاده از گوشی جهت سمع صداهای قلب 

 بررسی نبض های محیطی :های محل 
ولی شریان رادیال و کاروتید محلهای مناسبی هستند که لمس  رسی قرار داد .هر شریان را می توان از نظر تعداد نبض مورد بر

ضربانهای محیطی از این قسمتها به راحتی امکان پذیر است . در صورتی که وضع مددجو به طور ناگهانی رو به وخامت بگذارد ناحیه 
 . ک قلب ( رایج ترین قسمتها جهت بررسی نبض هستند کاروتید بهترین محل برای بررسی نبض می باشد . مناطق رادیال و اپیکال ) نو

در صورتی که ضربان رادیال غیر طبیعی باشد یا به سختی قابل لمس باشد یا به علت وجود پانسمان یا گچ قابل دسترسی نباشد ، نبض 
می کند ، بررسی ضربان نوک قلب از ناحیه قلب مورد بررسی قرار می گیرد .زمانی که مددجو داروهای موثر بر ضربان قلب را دریافت 

  . جهت اندازه گیری تعداد ضربان از دقت بیشتری برخوردار است

 رادیال در مچ دست در امتداد انگشت شست (Radialنبض )-1

 بازویی بین عضله ی دو سر و سه سر بازو در محل چین قدامی آرنج در امتداد انگشت کوچک (Brachialنبض)-1

 هی در باالی انتهایی ابرو احساس می شود( گیجگاTemperalنبض)-3

 ( رانی در زیر لیگامان اینکو نئالFemoralنبض) -4

 پنجمین فضای بین دنده ایدر سمت چپ  ( نوک قلب در چهارمین یاApicalنبض)-6

 ( کاروتید یا سبابی در ناحیه ی گردن در دو طرف تیروئیدCarotidنبض)-5

 زانوئی (Poplitealپشت )-3

 ناحیه ی داخلی غوزک پا (Posterior Tibial) نبض -8

 باالی کف پا پشت پایی در (Dorsalis Pedisنبض ) -9

 در مچ دست ( زند زبرینUlnarنبض)-20

 
 

 تعداد نبض :

هنگام قبل از اقدام به اندازه گیری تعداد نبض ، پرستار باید از تعداد ضربان پایه مددجو مطلع باشد تا نتیجه حاصله را با آن مقایسه کند . 
تعداد نبض بر اساس سن ، . بررسی نبض پرستار باید به عوامل مختلفی که می توانند بر سرعت ضربان تاثیر گذارند ، توجه داشته باشد 

، اندازه بدن ، فعالیت های جسمی و مسائل عاطفی تغییر می کند . با رشد کودک تعداد نبض دچار کاهش شده و این روند تا جنس 
 سنین سالمندی ادامه دارد . معموال تعداد نبض در مردها کمتر از زنها است . 
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 کاهش سرعت نبض افزایش سرعت نبض  عوامل

در صورتی که فرد ورزشکار باشد و مدت های  وتاه مدتبه دنبال فعالیت های ک ورزش و فعالیت
متمادی باشد که ورزش می کند در حالت 
استراحت سرعت ضربان پایین تری نسبت به 
حد طبیعی دارد و بعد از انجام فعالیت سریع تر 
از دیگران نبض ها آن ها به حالت استراحتشان 

 بر می گردد

 هیپوترمی تب و گرما درجه حرارت

رد و اضطراب باعث افزایش تحریک د روحیه
سمپاتیک شده و بر سرعت ضربان قلب اثر می 

 گذارد

درد شدید درمان نشده باعث تحریک 
پاراسمپاتیک شده و بر سرعت ضربان اثر می 

 گذارد

 
در صورتی که پرستاردر هنگام بررسی نبض  ترکیبی از این عوامل می تواند باعث تغییرات قابل توجهی در سرعت ضربان مددجو شود .

 محیطی متوجه وجود موردی غیر طبیعی شود، قدم بعدی بررسی ضربان نوک قلب می باشد . 

تاکیکاردی به حالتی گفته می شود که سرعت ضربان قلب افراد بالغ به  دو اختالل ضربان قلب تاکیکاردی و برادیکاردی می باشند 
 بار در دقیقه شود . 50رسد .برادیکاردی حالتی است که سرعت ضربان قلب در افراد بالغ کمتر ازبار در دقیقه ب 200بیش از 

 ریتم نبض : 

( ممکن است ولی در صورت بروز اختالالت ریتم ) دیس ریتمی  .ضربان قلبی یا نبض ، فاصله زمانی منظمی وجود دارد  1معموال بین 
دیس ریتمی ممکن است باعث  بان تاخیری یا از قلم افتاده به حالت نا منظم درآید .این فواصل به علت یک ضربان زودرس یا یک ضر

 . اختالل در برون ده قلبی شود به ویژه اگر به طور مکرر تکرار شود 

پرستار با لمس هر گونه وقفه بین صداهای قلب می تواند به وجود دیس ریتمی پی ببرد .در صورت وجود دیس ریتمی ، باید نظم بین 
دیس ریتمی ها ممکن است به صورت ریتم نامنظم منظم یا نامنظم ، نامنظم وجود داشته باشد  .بروز آنها مورد بررسی قرار گیرد 

  .پزشک ممکن است برا ی بررسی دیس ریتمی کارهای تشخیصی بیشتری را برای مددجو درخواست کند .

 کیفیت نبض :

صورت فقدان نبض ، نبض ضعیف )کاهش یافته (، طبیعی یا جهنده گزارش کرد .از کیفیت یا دامنه نوسان نبض را می توان به 
 استفاده شده است . 4تا  0مقیاسهایی می توان در تعیین قوت نبض استفاده کرد . در مثال زیر از یک مقیاس 

 0 . غیر قابل لمس یا فقدان نبض یا ناپدید است 

 2. نبض ضعیف ، نخی شکل ، به سختی لمس می شود + 

 1. نبض کاهش یافته ، نمی تواند محو شود + 

 3. به راحتی لمس می شود ، نبض پر است ، نمی تواند محو شود + 

 4. نبض قوی و جهنده است ممکن است غیر طبیعی باشد + 

 روش کار : 

  دست های خود را بشویید . .2

  منظور خود را از اندازه گیری نبض بیان نمایید . .1

  رامش به سر می برد .مطمئن باشید که بیمار در آ .3

 مددجو را در وضعیت راحتی قرار دهید.)نشسته یا خوابیده به پشت (  .4

  بازوی مددجو را در کنار بدن وی قرار دهید  )بطوریکه کف دست رو به پایین باشد ( . .6

  ی یک خط ( قرار دهید.انگشتان  سبابه , وسطی و حلقه را روی شریان رادیال و در قسمت داخلی مچ دست بیمار ) هر سه انگشت رو .5

 ساعت خود را در معرض دید قرار دهید . .3
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 تعداد ضربانات رابشمارید . .8

 تعداد نبض را ثبت نمایید . .9

 ریتم نبض را ثبت نمایید . .20

 کیفیت نبض را ثبت نمایید )پر یا قوی بودن و ضعیف یا نخی بودن(. .22

  زمان کنترل نبض )ساعت و تاریخ ( را ثبت نمایید . .21
 

  فشارخون :

 
عروقی می باشد . فشار خون نیروی جانبی وارده بر دیواره شریان  –فشار خون سیستم شریانی شاخص خوبی برای بررسی سالمت قلب 

. است که این نیرو ناشی از خروج با فشار خون از قلب می باشد . انقباض قلب باعث می شود خون با فشار به داخل آئورت فرستاده شود 
حداکثر فشاری که به هنگام خروج خون حادث می شود را فشار خون سیستولیک می نامند . وقتی که قلب منبسط می شود به خون 

فشار خون دیاستولیک حداقل فشاری است که به طور مداوم .باقی مانده در شریانها یک فشار حداقل یا فشار دیاستولیک وارد می کند 

فشار خون اندازه .   است ( mmhg)واحد استاندارد برای اندازه گیری فشار خون میلی متر برجیوه .  به دیواره شریانی وارد می شود
 210/80گیری شده به صورت تناسبی نوشته می شود . که ابتدا فشار خون سیستولیک و سپس فشارخون دیاستولیک قید می شود .مثل 

میلی متر  40باشد فشار نبض  210/80گویند . در صورتی که فشار خون  تفاوت بین فشار سیستولیک و فشار دیاستولیک را فشار نبض
   جیوه می باشد .

 عوامل موثر بر فشارخون :

 : سن 
میزان فشار خون کودکان یا جوانان با توجه به جثه و سن آنها مورد بررسی  با افزایش سن ، میزان فشار خون رو به افزایش می رود .

سنی فشار خون کودکان با جثه بزرگتر بیشتر از کودکان با جثه کوچکتر است . در سالمندان به علت کاهش قرار می گیرد . در یک گروه 
 االستیسیته عروقی ، فشارسیستولیک افزایش می یابد .

 

  فشار شریانی ) میلی متر جیوه (  سن

  64/86  یک ماهه

  56/96  یک ساله

  56/206  شش ساله

  56/220  ساله 23-20

 36/210  ساله 23-24

  80/210  بالغین میانسال

  240 - 250/  80-90  سالمندان
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 تنش : 
ترس و درد باعث باال رفتن ضربان قلب ، افزایش برون ده قلب و افزایش مقاومت عروقی می شود و در نتیجه باعث افزایش فشار خون 

 می یابد .( در صورتی که عامل تنش زا برطرف شود فشار خون کاهش) می شود.
 جنس : 

به طور طبیعی ، تفاوت عمده ای بین فشارخون دخترها و پسرها وجود ندارد بعد از بلوغ فشار خون مردان کمی بیشتر از فشار خون زنان 
 .است . بعد از یائسگی ، زنان در مقایسه با مردانی که در همان گروه سنی قرار دارند ، فشار خون بیشتری را نشان می دهند 

 روها : دا
برخی داروها به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر فشار خون تاثیر می گذارند . داروهای ضد فشار خون ، داروهای مدر ، مهارکننده های 
بتا آدرنرژیک ، گشادکننده های عروقی ، بلوک کننده های کانال کلسیم باعث کاهش فشار خون می شوند .داروهای مخدر می توانند 

رخون شوند. داروهای منقبض کننده عروقی ومصرف مایعات وریدی مانند نرمال سالین می توانند باعث افزایش فشار باعث کاهش فشا
  خون شوند .
 سایر موارد : 

 همچنین مواردی چون مصرف نیکوتین ، کافئین ، فعالیت و وضعیت بدنی نیز از عوامل تاثیر گذار بر فشار خون می باشد .
 

 شار خون :ف خطاهای رایج در بررسی
 

 اثر خطا

 افت کاذب فشار خون کاف یا کیسه بسیار پهن

 افزایش کاذب فشار خون کاف یا کیسه بسیار باریک 

 افزایش کاذب فشار خون شل بستن کاف به دور عضو

 افزایش کاذب فشار دیاستولیک تخلیه آهسته هوای کاف

 افت کاذب فشار سیستولیک تخلیه سریع هوای کاف

 افزایش کاذب فشار خون پایین تر از سطح قلببازو 

 افت کاذب فشار خون بازو باالتر از سطح قلب 

 افزایش کاذب فشار دیاستولیک قرار گرفتن بسیار محکم گوشی بر روی چین آرنج

 افزایش کاذب فشار دیاستولیک بسیار آهسته باد کردن فشار کاف

 سیستولیکافزایش کاذب فشار  تکرار سریع اندازه گیری 

 

 نکته : جهت بستن کاف ، بازویی مناسب را انتخاب می کنیم که تزریق وریدی نداشته باشد و یا شنت شریانی و وریدی نداشته باشد . 

 روش کار : 

 دست های خود را بشویید . .2

 وسایل مورد نیاز را بر بالین بیمار بیاورید . .1

فعالیت , خوردن چای , داشتن ادرار , استفاده از داروها در یک ساعت قبل,  از بیمار در رابطه با عواملی چون کشیدن سیگار , داشتن  .3
 سوال کنید.

  به بیمار درباره گرفتن فشار خون توضیح دهید . .4

 بیمار را در وضعیت راحت قرار دهید . .6

  بازوی بیمار را در وضعیت صحیح  )روی سطح صاف و در سطح قلب(قرار دهید. .5

  ه دور بازو ببندید.کاف را بطور صحیح ب .3

  گوشی پزشکی را در گوش خود بگذارید . .8
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  محل شریان براکیال را با نبض پیدا کنید . .9

  گوشی را در محل مناسب بگذارید . .20

  فشارسنج را پمپ نمایید . .22

  دریچه خروج هوا را به آهستگی باز کنید . .21

  نگاه کنید .در حال باز کردن دریچه خروج هوا ستون جیوه یا عقربه فشارسنج را  .23

  کاف را باز کنید . .24

  وسایل را در جای مناسب خود قرار دهید . .26

  فشار خون را بطور صحیح چارت نمایید . .25

 کیفیت انجام فشار خون ) از چه اندامی و کدام سمت بدن ( را ثبت نمایید . .23

 تنفس : 
تهویه ریوی ) تنفس ( انتقال هوا به درون ریه ها و خارج نمودن آن می باشد . دم ، عمل وارد کردن هوا به داخل ریه ها و بازدم ، عمل 
خارج کردن هوا از ریه ها است . تعداد و عمق تنفس می تواند در پاسخ به نیازهای بدن تغییر کند . غلظت دی اکسید کربن قوی ترین 

عدد در دقیقه می 24-10ت که موجب افزایش تعداد و عمق تنفس می گردد . تعداد تنفس در بالغین به طور طبیعی محرک تنفسی اس
 باشد . 

و به تنفس طبیعی که بدون فشار و استرس باشد و  برادی پنهو به کاهش غیر طبیعی آن تاکی پنه به افزایش غیر طبیعی تعداد تنفس 
 گویند .  آپنه فقدان تنفسو به  آیوپنهمنظم و بدون صدا است 

گفته می شود که در این حالت فرد دارای تنفس سطحی و سریع بوده و سوراخ های بینی باز و  دیس پنهبه تنفس مشکل یا با زحمت 
 پهن شده و نشان دهنده تالش فرد برای وارد کردن هوا به ریه ها است .

ه سمت حفره شکم کشیده شده و از دیافراگم فاصله می گیرند . در این حالت در وضعیت نشسته یا ایستاده بر اثر نیروی جاذبه احشاء ب
فضای بیشتری برای انبساط ریه ها در قفسه سینه فراهم می شود و باعث می گردد که با هر تنفس هوای بیشتری به ریه ها وارد شود 

 گویند .  اورتوپنه و تنفس راحت تر شود به این روش تنفس
 30-230گویند . به تنفس سریع و عمیق بین  آپنوستیکبه دم طوالنی و با تقال که به دنبال آن بازدم خیلی کوتاه و ناکافی باشد تنفس 

بار در دقیقه و عمیق بدون توقف تنفس  10گویند . به تنفس سریع یا بیشتر از  شاین استوکبار در دقیقه با دوره های آپنه تنفس 
 گویند .  کاسمال

 وامل موثر بر تعداد و عمق تنفس : ع
 فعالیت : تعداد و عمق تنفس را افزایش می دهد . -2

 ترس و اضطراب : تعداد و عمق تنفس را زیاد می کند . -1

 سیگار : تعداد و عمق تنفس را زیاد می کند .  -3

 تب : تعداد و عمق تنفس را افزایش می دهد . -4

 است . جنس : ظرفیت حیاتی ریه های مردان بیشتر از زنان -6

 سن : با افزایش سن ، ظرفیت حیاتی افزایش می یابد و در پیری خاصیت ارتجاعی ریه کاهش می یابد و عمق تنفس کم می شود . -5

 وضعیت بدن : نشستن و خم شدن تعداد و عمق تنفس کم می شود . -3

 داروها : تعداد و عمق تنفس کم یا زیاد می شود . -8

 و عمق تنفس کم یا زیاد می شود . بیماری ها : بسته به نوع بیماری تعداد -9

 هدف از کنترل و بررسی تنفس عبارت است از : 

 تنفس صداهای و تنفس الگوی عمق، ، ریتم تعداد، تعیین .2

 غیرعادی موارد گزارش و ها یافته ثبت .1

 ها بیماری تشخیص برای پایه اطالعات تهیه .3

 مرفین مثل داروها برخی تجویز از قبل پایه اطالعات تهیه .4
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 :نیاز مورد وسایل

 شمار ثانیه دارای مچی ساعت
 

 روش کار :

 بیمار به ولی دهد می قرار شریان باالی را خود انگشتان نوک .باشد می نبض کنترل از بعد بالفاصله تنفس کنترل برای زمان بهترین 

 تعداد است ممکن و یدهد م افزایش تنفس روی را بیمار تمرکز موضوع این گفتن که دارد،چرا را او تنفس شمردن قصد که گوید نمی

 .دهد تغییر را تنفس

 و باال داده، قرار سینه قفسه روی را بیمار دیگر دست یا کند می شمارش سینه قفسه دیواره رفتن پایین و باال مشاهده با را تنفس 
 کند. می حساب تنفس یک را سینه رفتن پایین و باال بار و هر کند می شمارش را آن رفتن پایین

 و الگو در تغییرات محاسبه برای است نامنظم تنفس که صورتی در .کند می ضرب 2 در و کرده شمارش ثانیه 30 برای را تنفس 
 .گیرد می اندازه ثانیه 60 در را آن تنفس تعداد

 در خر وخر خس ،خس استریدور ، استوپور : قبیل از تنفس صداهای چون مسائلی بر ، کند می شمارش را تنفس که طوری همان 

 .کند می ثبت وآن را توجه بازدم

 .کند می ثبت را بیمار تنفسی صداهای و نظم تعداد ، عمق ، 
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 عفونت های بیمارستانی و راه های کنترل آن
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 کنترل عفونت های بیمارستانی 

های پزشکی ، بیماران بستری فراوانی را مبتال کرده است .نقطه نظر تاریخی عفونت های بیمارستانی از زمان شروع استفاده از مراقبت 

در قرن نودهم روشنگری های چوزف لیستردر مورد نقش باکتری ها در عفونت زخم های جرّاحی، منجر به درک مفهوم گندزدایی و 

 آسپسی)عاری ساختن از عفونت(گردید.

 نیتعاریف نظام کشوری مراقبت عفونت های بیمارستا

 تعاریف 

 عفونت به معنای پدیده ای است که میزبان به دلیل رشد و تهاجم و تکثیر عامل بیماری زای عفونی دچار آسیبب می شود . عفونت:

عفونتی که به صورت محدود یا منتشرودراثر واکنشهای بیماری زای مرتبط با خود عامل عفونییا سموم آن در عفونت بیمارستانی:

ساعت بعد(یا طی  31یا48ی شود. عفونت بیمارستانی به عفونتی گفته می شود که پس از پذیرش بیمار در بیمارستان)بیمارستان ایجاد م

عفونت های زخم جراحی،پس از ترخیص بیمار ظاهر می گردند (رخ  %60تا16روز(پس از ترخیص بیمار) 30رتا  20دوره ای مشخص )

 دوره نهفتگی خود نیز نباید قرار داشته باشد .  می دهد و در زمان پذیرش بیمار وجود نداشته ودر

 تفاوت کلونیزاسیون،عفونت و ناقل بودن : 

 کلونزاسیون: به معنای رشد و تکثیر عامل عفونی )میکروارگانیسم( در میزبان بدون ایجاد عفونت می باشد.

 کلونزاسیون یا عفونت دیگران شود .ناقل:افرادی که کلونزاسیون آن ها با میکروارگانیسم ها می تواند بالقوه منجربه 

چگ.نگی . میزان توانایی برای تهاجم به بافت ها برای ایجاد عفونت را نحوه پاتوژنیستی یا  (: pathogenicityبیماریزایی)

 چگونگی بیماری زایی آن عفونت گویند .

 النس آن گویند . شدت و قدرت تهاجمی یک عامل عفونی بیماریزا را میزان ویرو(: Virulenceویروالنس)

منظور پشه ، مگس و امثال آن است ه گاهی منجر به انتقال عفونت ) عامل عفونی( می شوند . گرچه این راه ( : Vectorوکتور)

 انتقال در مورد عفونت های بیمارستانی شایع نیست . 

د .مانند خود انسان ، حیوان ، خاک ،آب  محلی است که عامل عفونی می تواند زنده مانده و رشد وتکثیر نمای (: Reservoirمخزن)

..... 

شامل وسایل یا مواد مختلفی است که می تواند به عنوان راه انتقال یا مخزن یا منبع عفونت عمل کنند (: Fomiteوسایل بیجان )

 مانند وسایل معاینه آلوده .
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صله از آن ها به پذیرنده منتقل می شوند .مانند آب اشیاء ، اشخاص،یا موادی که عوامل عفونی یا بیماریزا بالفا(: Sourceمنبع )

 برای تیفوئید، خاک برای سیاه زخم . 

هر چندپیرفت های زیادی برای کنتذل عفونتهای بیمارستانی در بیش از یک قرن قبل صورت گرفته است اما عفونت های بیمارستانی 

بیماران بستری شده در آمریکا در  %6-20داده اند.به طوریکه تقریبا  به عنوان یکمنبع مهم بیماریزایی و مرگ و میر به سیر خود ادامه

میلیون مورد عفونت  1-4زمان بستری ، عفونت را تجربه می کنند ولی این رقم در کشور های در حال توسعه باالتر می باشد و ساالنه 

 ر این کشورها می باشد . بیمارستانی در این کشورها اتفاق می افتد تاانجا که یازدهمین علت مرگ و میر د

رشد بیماران مبتال بهنقص ایمنی و افزایش باکتری های مقاوم به انتی بوتیک ها فرصت طلبی های عفونت های قارچی و استفاده از 

وسایل و اقدامات تهاجمی یک چالش اساسی را در پیش روی ما قرار داده است . این عفونت ها منجر به اقامت بیش از حد بیماران 

روز( شده و به صورت مستقیم تا یکصد هزار مورد مرگ و میر در سال ایجاد می کنند و در ایالت متحده  14ستری در بیمارستان ) تا ب

 میلیارد دالر صرف مراقبت های ناشی از آن می شود .  6/4ساالنه هزینه ای معادل 

بیوتیک های متعدد، عفونت های بیمارستانی نه تنها برای بیماران به رغم اطالعات زیاد درباره عفونت ها و کنترل ان ها و و جود آنتی 

 بستری در بیمارستان هاو کلیه کارکنان مراکز پزشکی کارساز است . 

بلکه برای افراد غیر بستری و خانواده ها مشکل می آفریند زیرا بیماران بعد از ترخیص از بیمارستان ها عامل انتقال و پخش عفونت 

رستانی هستند و به طور کلی ایجاد یک حلقه معیوب می کنند کهباید با اقدامات موثر و مداوم در نقاط مختلف ، این های مُسری بیما

حلقه را در هم شکست . طبق بررسی های انجام شده ، عفونت ادراری ، شایعترین وپنومونی کشنده ترین عفونت های بیمارستانی 

 محسوب می شوند . 

بیمارستانی در دنیاروشهای مختلفی وجود دارد که هر کام از آن ها نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارند . برای مراقبت عفونت های 

این روشها معموال براساس اهدافی که مسئولین نظاممراقبت از عفونت های بیمارستانی در نظر دارند تعیین می شود.به طور کلی اهدافی 

 رتند از : که از یک نظام مراقبت مورد انتظار است عبا

–ارزشیابی راههای کنترل عفونت  -تعیین وتشخیص میزان اپیدمیها –تعیین میزان اندمیک  –کاهش میزان بروز عفونت در بیمارستان 

مقایسه میزان عفونت بی بیمارستانهای مختلف و در نهایت پاسخگویی به مسئولین و اطالع به ایشان در خصوص وضعیت عفونت های 

 بیمارستانی.

مراقبت می تواند براساس بیماریابی فعال و یا غیرفعال باشد . و یا می تواند براساس بیماریابی به صورت گذشته نگر باشد و  نظام

اطالعات الزم از مطالعه پرونده بیماران استخراج شود و یا بیمار یابی به صورت آینده نگر باشد و بیمار را از زمان بستری تحت نظر 

 ئم و نشانه های عفونت را ثبت کرده وان را به موقع تشخیص دهد .گرفته و تغییرات عال
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همچنین نظام مراقبت از عفونت های بیمارستانی می تواند براساس پاسخهای آزمایشگاه و یا براساس وضعیت بالینی بیمار باشد و یا  

ته شود . نکته قابل توجه دیگر آن است که اگر می تواند این نظام برای گروه های خاصی از بیماران و یا در یک بخش خاص به کار گرف

 بیماران عد از ترخیص از بیمارستان تحت مراقبت قرار نگیرند  بخش مهمی از عفونت های بیمارستانی حذف می شوند.

اقبت از چرا که بیمار ممکن است در زمان ترخیص دردوره کمون بیماری بوده و عالئم بیماری بعد هاظارشود .امروزه اغلب روشهای مر

بیماران را بعد از ترخیص تحت مراقبت قرار داده و از طریق نامه ،تماس تلفنی با بیمار یا پزشک مربوطه ، نظارت جراح، پرستار یا تیم 

 کنترل عفونت بر بیمار دردر درمانگاه در هنگام پیگیری یا پذیرش مجدد اقدام به بیماریابی عفونت های بیمارستانی می کنند .

یجه را روشهایی به دست می دهند  که بیماریابی آن ها فعال بوده ، آینده نگر باشد و اساس بیماریابی عالوه بریافته های بهترین نت

آزمایشگاهی براساس وضعیت بالینی باشد . یکی ازبهترین روشهای مراقبتی مه دارای تعاریف استاندارد شده برای عفونت های 

 انعطاف پذیر ترین روشهاست . نظام کشوری مراقبت عفونت های بیمارستانی یابیمارستانی بوده و از جامع ترین و 

(National Nosocomial Infection Surveillance System(NNIS)) 

 می باشد.

( به مورد اجرا CDCمیالدی در بیمارستانهای آمریکا و زیر نظر مرکز مدیریت وپیشگیری از بیماریهای ) 2930این روش از دهه 

شده است . کارایی این روش به ویزه برای عفونت های زخم های جراحی بهخوبی شناخته شده است . کمی ته کشوری کنترل گذاشته 

بعداز بح و تبادل نظر فراوان و نظر خواهی از صاحبنظران و اساتید دانشگاه های علوم پزشکی  2383عفونت های بیمارستانی در سال 

 خاذ کرد:سراسر کشور دو تصمیم مهم زیر را ات

( این روش را به عنوان ابزار تشخیص و بیماریابی NNISبا توجه به مزایا و کارایی نظام کشوری مراقبت از عفونت های بیمارستانی یا )

عفونت های بیمارستانی در کشور انتخاب نمود . با عنایت به اینکه بیشتر از عفونت های بیمارستانی را عفونت های ادراری ، زخم های 

ی ف تنفسی و خونی تشکیل می دهد در مرحله اول برقراری نظام مراقبت عفونتهای  بیمارستانی در کشور داده های مربوط به جراح

 این چهارعفونت در تمامی بیمارستانها اعم از دولتی و خصوصی جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد .

( معرفی می گردند . هر یک از اعضای بدن انسان می تواند در بیمارستان دچار NNISدراینجاتعاریف این چهار عفونت از مجموعه ) 

( عفونت دستگاه تنفسی تحتانی)در مطالعه دیگربه %41عفونت گردد ولی دربین عفونتهای بیمارستانی ، عفونت دستگاه ادراری )

( از %6-20( و عفونت دستگاه گردش شخون ) %14( عفونت ناشی از زخم جراحی )%10تا%26اشاره شده است . (یا پنومونی) %22عدد

 اهمیت خاصی برخوردارند . 

 عفونتهای ادراری

 (HAUTIعفونتهای ادراری بیمارستانی)
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موارد را تشکیلمی دهند . اکثر این عفونتها به دنبال استفاده  2/3عفونتهای ادراری شایعترین عفونتهای بیمارستانی است که حدود

درصد از موارد به علت استفاده از کاتترهای ادراری است .  80کی در سیستم ادراری به وجود می آیند حدود مستقیم وسایل و ابزار پزش

 اطالق می شود .  (HAUTI)به همین دلیل در برخی موارد به این عفونتها، عفونتهای ادراری ناشی از کاتتر

 

 عالئم عفونتهای ادراری 

 داشته و در دوره نهفتگی نیز نبوده و یکی از موارد زیر را دارا می باشد : عفونت در زمان پذیرش در بیمارستان وجود ن

( تکرر یا سوزش ادرار یا سوزش ناحیه سوپراپوبیک و کشت ادرار مثبت با شمارش Urgencyتب، احساس فوریت در ادرار کردن)-

 در هر میلی لیتر ادرار و بدست آمدن حداکثر دو نوع ارگانیسم از نمونه ادرار . 200000کلونی مساوی یا بیشتر از 

ت، با رنگ آمیزی مثبت گرم، یا انجام دو نمونه وجود دو عالمت ار عالئم فوق، همراه با پیوری، یا آزمون نیترات یا لکوسیت استرازمثب

هزار در هر میلی لیتر ادرار در مواقعی که پزشک  20کشت ادرار و جداشدن ارگانیسم در هر دو نمونه با شمارش کلونی معادل یا بیشتر از 

 زشک. معالج درمان مناسب آنتی بیوتیک را برای بیمارآغاز کند  یا تشخیص یا درمانمناسب عفونت توسط پ

 باکتریوری بدون عالمت 

 وجود یکی از موارد ذیل :

کلونی در هر میلی لیتر ادرار و حداکثر دونوع ارگانیسم از نمونه ادرار بیماری که  200000کشت ادرار با شمارش معادل  یا بیشتر از  -

 کاتترادراری داشته ولی فاقد عالمت بالینی است ، جداشود . 

در هر میلی لیتر ادرار و جداشدن همان ارگانیسم در بیماری که طی  200000رش کلونی معادل یا بیشتر از وجود دو کشت ادرار با شما - -

 روز گذشته کاتتر ادراری نداشته و فاقد عالمت بالینی است .  3

 (Surgical Site Infection:SSIعفونت محل عمل جراحی)

ی یکسال در صورتی که ایمپلنت گذاری ) کارگذاری جسم خارجی( روز پس از جراحی یا ط 30عفونت ناشی از محل جراحی که طی 

 اتفاق بیفتد . به یه دسته تقسیم می شود . که از نظر آناتومیک در تصویر شماره یک آورده شده است . 
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 (Superficial Incisional SSIعفونت سطحی ناشی لز برش جراحی)

 تنها پوست و بافت زیر پوستی را درگیر کرده باشد وباید حداقل یکی از موارد زیر را شامل شود /ک 

 خروج ترشح چرکی از پوست بافت زیر جلدی قسمت باالی الیه فاسیا

 سم به روش غیر عفونی از مایع یا بافت حاصل از برش برش سطحی که ابتدا بسته شده بود . جداشدن ارگانی

دست کم یکی از عالئم یا نشانه های : دردناکی، ورم موضعی ، قرمزی یا گرمی وجود داته باشد و زخم را پزشک عمدا باز کرده باشد ، 

 مگر اینکه کشت منفی . 

 ک مربوطهتشخیص عفونت زخم توسط جراح یا پزش

 عفونت عمقی ناشی از عمل جراحی 

 تعریف: عفونت عمقی محل جراحی باید ویژگی های زیر را داشته باشد : 

روز بروز کرده باشد در صورتی که هیچ چیز در محل قرار داده نشده باشد و یا طی یکسال  30عفونت مربوط به عمل جراحی که طی 

( در محل قرار گرفته باشد و بافت های عمقی )فاسیا و الیه های عضالنی( را درگیر implantبروز کرده باشد در صورتی که چیزی *)

 کرده باشد باید حداقل یکی از موارد زیر را شامل شود :

 خروج ترشح چرکی از محل برش عمقی مانند فاسیا و عضله 

انیکه بیمار تب و یا درد یا حساسیت موضعی باز شدن خود به خود برش عمقی )زخم( یا باز شدن آن به طور عمدی توسط جراح در زم

 دارد ، مگراینکه نتیجه کشت منفی باشد . 

 آیسه یا سایر شواهد برش عمقی که حین معاینه مستقیم،جراحی مجدد، یا توسط بررسی آسیب  شناسی بافتی یا رادیولژی رویت شود . 

 تشخیص عفونت زخم توسط جراح یا پزشک مربوطه 
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 عفونت عمل جراحی عضو/فضا 

عفعضو/فضاکه در زیر محل برش جراحی قرار گرفته و حین عمل جراحی باز یا دستکاری شده است برای مثال آبسه دیافراگم متعاقب 

 30برداشتن آپاندیس را به عنوان عفونتمحل جراحی در داخل شکم ذکر می کنند . این عفونت اگر مربوط به عمل جراحی باشد ،طی 

که هیچ چیزی در محل قرار نگرفته باشد(یا طی یکسال)اگر چیزی در محل قرار گرفته باشد(بروز  روز پس از عمل جراحی )درصورتی

نموده و می تواند عفونت هرقسمتی از بدن را شامل گردد )بجز محل برش جراحی ، فاسیا و الیه های عضالنی( که طی عمل جراحی 

 دستکاری شده است حداقل یکی از موارد زیر را دارا باشد : 

 وج ترشح چرکی از درنی که توسط جراح درعضو /فضا کار گذاشته شده است . خر

 جداشدن ارگانیسم به روش غیر عفونی از کشت مایع یا بافت آن عضو/فضا

 آبسه یا سایر شواهد عفونت عضو/فضا حین معاینه مستقیم ،حین جراحی مجدد یا براساس بررسی آسیب شناسی بافتی یا رادیولژی 

 توسط جراح یا پزشک مربوطهتشخیص عفونت 

 پنومونی

 عفونت در زمان پذیرش بیمار در بیمارستان وجود نداشته و در دوره نهفتگی خود نیز نبوده است و یکی از موارد زیر را شامل می شود : 

رانس تراکئال، وجود رال یا ماتینه حین دق کردن قفسه سینه و پیدایش خط چرکی جدید، یا جدا شدن پاتوژن از کشت خون،نمونه ت

 نمونه بیوپسی یا شستشوی برونش.

پیدایش ارتشاح ریوی ، تراکم غحفره یا مایعپلور جدید در عکس سینه و وجود یکی از شاخص های اشاره شده در فوق یا آزمون 

 بافتی تشخیص مستقیم مثبت یا سرولوژی مثبت از لحاظ وجود پاتوژن تنفسی یا تشخیص پنومونی براساس شواهد آسیب شناسی 

 

 ( BSI :Bloodstream infectionعفونت دستگاه گردش خون)

عفونت گردش خون تایید شده توسط آزمایشگاه که در زمان پذیرش بیمار در بیمارستان وجود نداشته و در هر دوه نهفتگی آن نیز قرار 

 را دارا می باشد :  نداشته و حین یا بعد از قرار گرفتن در بیمارستان رخ داده است . و یکی از مواردزیر

جداشدن پاتوژن های جداشده از کشت خون و عدم ارتباط پاتوژن با عفونت در کانون دیگر یا جداشدن پاتوژن مرتبط با وسیله داخلی 

 عروقی)عفونت اولیه گردش خون( یا مرتبط با عفونت بیمارستانی در کانونی دیگر )عفونت ثانویه گردش خون(

،و جداشدن ارگانیسمی که به طور شایع پوست را آلوده می کند از ئو نمونه کشت خون؛یااز یک نمونه کشت  تب، لرز،یا افت فشار خون

خون در بیماری که وسیله داخلی عروقی دارد به شرط اینکه پزشک درمان مناسب با آنتی بیوتیک را برای وی شروع کند یا مثبت شدن 

 آزمون آنتی زن نمونه خون . 
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 رستانیاهمیت عفونت بیما

 عفونت های بیمارستانی از چند جنبه حائز اهمیت هستند : 

 مرگ ومیر و ناخوشی بیماران 

 افزایش طول مذت بستری بیماران در بیمارستان 

 افزایش هزینه های ناشی از طوالنی شدن اقامت بیماران در بیمارستان ، اقداماتتشخیصی و درمانی

 ارستان راه های انتقال میکروارگانیسم ها در بیم

در بیمارستن میکروارگانیسم ها می توانند به طرق مختلف منتقل گردند و گاهی یک میکروب می تواند از چند طریق منتقل شود . راه 

 های انتقال میکروارگانیسم ها در بیمارستان عبارتنداز : 

 (:Contactانتقال از طریق تماس)

 یمارستانی به شمار میآید و به سه گروه زیر تقسیم می گردد:تماس شایعترین و مهمترین راه انتقال عفونت های ب

 تماس مستقیم سطوح مختلف بدن و انتقال میکروارگانیسم ها بین میزبان حساس و فرد دچار یا کلونیزه شده با میکروب

 تماس غیر مستقیم :میزبان حساس باشی ء واسطه آلوده )وسایل ، سوزنفپانسمان،دستکش آلوده(

 (Dropletقطره)

تولید شده توسط فرد حین عطسه ،سرفه و صحبت کردن ، حین ساکشن کردن یا برونکوسکوپی و مواجهه با ملتحمه ، مخاط بینی یا 

 دهان 

 (Airborneانتقال از طریق هوا)

 انتقال از طریق وسیلهمشترک آلوده مانند غذا ، داروها ف تجهیزات و وسایل آلوده 

 ، مگس و موش که اهمیت ندانی در انتقال عفونت های بیمارستانی ندارد .  انتقال از طریق ناقلین مانند پشه

 پاتوژن های منتقله در بیمارستان براساس راه انتقال 

 تماس با بیماران یا وسایل: استافیلوکوک،باکتری های خانواده انتروباکتریاسه ،عفوت های ویروسی مانند روتاویروس،وقارچ کندیدا.

 روس آنفوالنزاقطره: آدنوویروس،وی-

 HIVوBسوزن :هپاتیت-

 هوا: باسیل سل -

 وسیله مشترک:

 مایعات وریدی ؛مواد گندزدا،آب ،آسینتوباکتر،سراشیا

 اندوسکوپ: پسودومونا،آسینتوباکتر
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 غذا: سالمونال، پسودومونا

یماران  به عفونت های بیمارستانیعوامل مستعد کننده ب  

 سن بیمار) نوزادان، افراد مسن( -

 بیماری زمینه ای ماندد نارسایی عضو)سیروزکبدی، دیابت ملیتوس، بیماری مزمن انسدادی ریه ، نارسایی  کلیه(، سرطان، نوتروپنی-

 سوء تغذیه( -درمان با داروهای سرکوب کننده دستگاه ایمنی-نقص ایمنی مادرزادی یا اکتسابی )ایدز-

 آسیب پذیری در مقابل عفونت های ویروسی-

 سد دفاعی  جلدی مخاطی بدنبال تروما ؛سوختگی ، جراحی،اندوسکوپی بیماران پوستی، و مخاطی اختالل در-

 ( که به سرکوب سرفهیا کاهش تهویه ریوی منتهی می شود . Sedationبیهوشی ، ایجادخواب آلودگی )-

قابل جایگزینی فلور بیمارستانی، انتخاب استفاده از داروهای آنتی بیوتیک ،آنتی اسید ) تغییر فلور مقیم بدن و کاهش مقاومت در م-

 باکتری ها و قارچ های جهش یافته و مقاوم به آنتی بیوتیک  ها وانواع بالقوه مقاوم(

 کلونیزه شدن فلور و درنتیجه بروز حالت ناقلی باکتری ها و قارچ های فرصت طلب-

 عفونتهای نهفته و خاموش و فعالیت مجدد آن ها به دنبال سرکوب دستگاه ایمنی -

 میکروارگانیسم های مسبب عفونت های بیمارستانی 

میکروارگانیسم های متفاوتی می توانند باعث بروز عفونت بیمارستانی به صورت اندمیک و اپیدمیک گردند که تابع شرایطی مانند 

از وسایل تهاجمی ومصرف قبلی آنتی بیوتیک است . به طور کلی در بین انواع آنتی بیوتیک است . به طور  بیماری زمینه ای ،استفاده

شایعترین عامل عفونت دستگاه ادراری ، استافیلوکوک آرئوس شایعترین  E.Coliکلی در بین انواع عفونت های بیمارستانی 

 میکروارگانیسم ها در ایجاد باکتریمی اولیه بوده اند. 

یکروارگانیسم های متفاوتی می توانند باعث بروز عفونت بیمارستانی به صورت اندمیک اپیدمیک گردند که تابع شرایطیمانند بیماری م

 زمینه ای ، استفاده از وسایل تهاجمی ومصرف قبلی آنتی بیوتیک است . 

ی ، سیستم ملی نظام مراقبت عفونت بیمارستانی یکی از بهترین منابع کسب اطالعات در مورد الگوی میکروبی عفونت های بیمارستان

(SYStemNNISS می باشد.در بررسی که از سال )میالدی توسط این مجموعه صورت گرفته ، مشخص گردید  که 2994تا  2990

ویروسها و  موارد سایر انواع %2موارد قارچ ها  و در  %9موارد باکتریهای بی هوازی ،در  %3موارد باکتری های هوازی ، در  %83در 

 انگل ها در ایجاد عفونتهای بیمارستانی دخیل بوده اند 



 

 

41 

 

 پیشگیری از عفونتهای بیمارستانی

 جهت پشگیری از عفونتهای بیمارستانی  اقدامات زیر قابل انجام است : 

 ایزوالسیون یا جداسازی بیماران  در بیمارستان 

 احتیاط های استاندارد 

 شستن دستها 

 واکسیناسیون کارکنان بیمارستان 

 محدودیت کارکنان 

 پرونده بهداشتی گروه های پزسکی و پیراپزشکی شاغل در بیمارستان 

 استریلیزاسیون

 ضد عفونی و گندزدایی
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 ایزوالسییون

ونیزه با عفونت (به سایر هدف از جداسازی بیماراندر بیمارستان ، جلوگیری از میکروارگانیسم ها از بیماران )چه مبتال به عفونت وچه کل

بیماران ف عیادت کنندگان و پرسنل پزشکی است . از آنجایی که جداسازی بیماران وقت گیر و پرهزینه بوده وممکن است مانع 

 ازمراقبتاز بیماران گردد ، فقط باید در مواقع ضروری به کار رود .

یماری و بروز ناخوشی و مرگ و میر در سایر بیماران وجود خواهد ازطرف دیگر در صورت عدم رعایت اصول جداسازی ،امکان انتقال ب 

داشت . بارعایت اصول جداسازی  مشتمل بر دو قسمت : احتیاط های استاندارد و احتیاط براساس راه انتقال بیماری ، می توان از بروز 

 مشکالت فوق جلوگیری نمود . 

 (Stasndard Precautionsاحتیاط های استاندارد : )

تیاط های استاندارد جایگزین استانداردهای همه جانبه یا عمومی شده است  و رعایت انها برای تمام بیماران ضروری است . در اح

صورت تماس با خون ، تمام مایعات بدن ، ترشحات ومواد دفعی بدن به ز عرق ) بدون در نظر گرفتن خون قابل رویت در آن ها (پوست 

 یت موارد زیر ضروری است : آسیب دیده و مخاط ها ، رعا

 شستن دستها :

دستها بایدبالفاصله بعد از دست زدن به خون ،مایعات بدن، ترشحات دفعی ، مخاط ها  و وسایل آلوده بدون در نظر گرفتن این نکته که 

با محیط جلوگیری به عمل بیاید از دستکش استفا ده شده استیا خیر شسته شوند . تا ازانتقال میکروارگانیسم ها بهسایر بیماران،کارکنان 

. اگر برای یک بیمار اقدامات تهاجمی یا کارهای مختلف صورت  می گیرد ،در فواصل این امور دستها باید شسته شوند تا از انتقال 

 آلودگی به قسمت های مختلف بدن بیمار جلوگیری شود . 

 دستکش:

بیمار ، وسایل آلوده و در زمان خونگیری و سایراقدامات تهاجمی عروقی  گام دست زدن به خون ، ترشحات ، مایعات،مواد دفعی بدننه

 باید دستکش تمیز پوشید .

 قبل از تماس با مخاط ها و پوستاسیب دیده باید دستکش تمیز پوشید .

ند .همچنین اگر برای یک بیمار کارهای مختلف و اقدامات تهاجمی صورت گیرد دستکش ها بایددر فواصل انجام این امور تعویض شو

 بعد از تماس با ماده ای که ممکن است  حاوی غلظت زیادی میکروارگانیسم با شد ،دستکش ها باید تعویض گردند .

بالفاصله بعد از استفاده از دستکش ، قبالز دستزدن به سطوح و وسایل  غیر آلوده و قبل از تماس با بیمار دیگر، بایددستکش ها را از 

 دست خارج نمود . 

 دارد  اده از گان، محافظ چشم همراه با ماسک یا محافظ صورت در صورت انجام اعمالی که احتمال پاشیده شدن مایعات بدن وجوداستف
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 تجهیزات و وسایل مراقبت از بیمار 

جمع آوری و انتقال تجهیزات و وسایل مکراقبت ازبیمار که با خون ، مایعات بدن ، ترشحات و یا مواد دفعی آلوده شده اند باید به گونه 

ای باشد که از مواجهه پوست ومخاط ها با آن ها ،آلوده شدن لباس و انتقال میکروارگانیسم ها به سایر بیماران و محیط جلوگیری به 

 عمل آید . 

سایلی که قابل استفاده مجدد هستند و با پوست آسیب دیده ، خون و مایعات بدن یا مخاطات در تماس بوده اند ،باید قبل از استفاده و

برای بیمار دیگذر با اده گندزدایی مناسب بیمارستانی ، پاک و تمیز شوند .قبالز تمیز کردن کامل این وسایل نباید آن ها را در اتاق 

 یا مناطق تمیز دیگر قرار داد .بیماران دیگر 

هر نوع وسیله مراقبت از بیمار که از بخش های مختلف جهت تعمیر یا سرویس فرستاده شده است باید با ماده گندزدایی مناسب 

 بیمارستانی پاک شود .

کردن( سر س.زن  Recapعدم دستکاری سوزن ها و وسایل تیز ، درب پوش ، سوزن ها نباید مجددا روی سوزن قرار گیرند .)عدم 

 نباید خم یا شکسته شوند . 

 سر سوزن ها و وسایل نوک تیزباید در ظروف مقاوم به سوراخ شدگی دفع گردند.

 توجه: 

به دلیل انتقال اکثر موارد عفونت های بیمارستانی از طریق تماس به ویژه با دست پرسنل ، شستن دستها مهمترین راه پیشگیری از 

 شمار میآید .برای حفظ بهداشت دست های پرسنل از مواد حاوی الکل استفاده می شود .  عفونت بیمارستانی به

در تمام بخش ها و نیز درمانگاه ها )وسایل اتاق ها برای ویزیت سرپایی( باید ظروف ثابت حاوی الکل برای ضد عفونی دست ها ) 

hand rubظروف قابل حمل حاوی الکل در اختیار قرار گیرد .  ( نصب کرده اند . درصورتی که امکان چنین کاری نباشد باید 

 در صورت آلودگی قابلرویتدست ها باید ان ها را با آبو صابون) با یا بدون ماده ضد میکروبی( شست ..

 پوشیدن دستکش به هیچ وجه نباید جایگزین شستن دستها شود  .

 استفاده از ناخن مصنوعی توصیه نمی شود . 

 مار باید انگشتر از دست های پرسنل خارج شود . قبل از مراقبت از بی

 احتیاط های استاندارد 

. به منظور کاهش خطر انتقال میکروار،گانیسم ها از منابع شناخته شده یا ناسناخته در بیمارستان احتیاط های استاندارد به کار می رووند 

 یماری آن ها در نظر گرفته شود . نکه نوع برعایت احتیاط های استاندارد برای تمام بیماران ضروری است بدون ای
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 ملحفه 

جمع آوری وانتقال ملحفه آلوده به خون ،مایعات بدن، ترشحات، یا مواد دفعی باید ب گونه ای باشد که از مواجهه با پوست ، آلودگی  

 لباس و انتقال میکروارگانیسم ها به سایر بیماران و محیط جلوگیری به عمل اید . 

 هرگز نباید ملحفه کثیف را روی زمین یا سطوح کثیف قرارداد . 

 دفع سوزن

به هنگام استفاده از سوزن ، اسکالپل و سایر وسایل  نوک تیزدر زمان جمع آوری وسایل نوک تیز ) بعد از انجام پروسجر( حین پاک 

یبی  به فرد وارد نشود . هر گزدرپوش سوزن کردن وسایل مصرف شده و در هنگام دفع سوزن های مصرف شده بایدمراقب بود تاآس

های مصرف شده را مجددا برروی سوزن قرار ندهید یا آن ها را دست کاری نکنید .) به هیچ وجه نباید نوک سوزن به طرف بدن شما 

ننمایید.سرنگ  قرار گیرد (.با دست خود سوزن مصرف شده را از سرنگ یکبار مصرف جدا یا خم نکنید ، آن را نشکنید یا دست کاری

های یکبار مصرف و سوزن ها ، تیغ های اسکالپل و سایر وسایل نوک تیز مصرف شده را در ظروف مناسب ومقاوم به سوراخ شدگی )در 

 حد امکان این ظروف به محلی که وسایل فوق مورد استفاده واقع می شوند نزدیک باشند .(قراردهید .

( داخل ظروف مقاوم  Reproceessing areaمجدد هستند جهت حمل به محل مناسب)سوزن ها و سرنگ هایی که قابالستفاده 

 به سوراخشدگی قرار دهید .

 لوازم احیاء 

 Resuscitation bagدر محل هایی که نیاز به عمل احیای بیمار قابل پیش بینی است بهجای تنفس دهان به دهان از وسایل احیا 

mouthpiece)ن استفاده کنید . ( یا سایر لوازم ونتیالسیو 

 محل استقرار بیمار 

بیماری که محیط را آلودهمی کند یا در جهت حفظ یامنترل محیطی مناسب کمک نمی کند بایستی در اتاق خصوصی جای گیرد .مگر 

 اتاق خصوصی در دسترس نیست ب مسئولین کنترل عفونت مشاوره کنید تا محل استقرار وی و سایر موارد مشخص شود . 

 هایی که باید براساس راه انتقال عفونت ها رعایت گردند . احتیاط

(TRANSMISSION-BASED PRECAUTIOONS ) 

این نوع احتیاط ها باید برای بیمارانی در نظر گرفته شود که دچار سندرم بالینی مشکوک یا قطعی  تشخیص بیماری خاص) اختصاصی( 

مه گیری شده اند . ذکر این نکته ضروری است که رعایت این نوع احتیاط هاباید کلونیزاسیوم یا عفونت باارگانیسم مهم از لحاظ اول ه

 با رعایت اصول احتیاط های استاندارد توام گردد.سه نوع احتیاط براساس راه انتقال عفونت ها وجود دارد که عبارتند از : 

 (Airborneالف()

 (Dropletب(قطرات)



 

 

45 

 (Coktactج(تماس)

 ها) آبله مرغان( رعایت بیش از یک نوع احتیاط ضرورت می یابد.برای تعداد کمی از بیمای

 (  Precautions Airborneاحتیاط های هوایی)

میکرون یاذرات گردوغبار حامل عامل  6احتیاط هوایی برای جلوگیری از بیماریهایی که از طریق هسته قطرات با اندازه ی کوچکتراز 

اریهایی که رعایت احتیاط هوایی برای آن ها ضرورت دارد ) مشکوک به عفونت یا ( به کار می رودبیمDroplet nucleiعفونی )

 عفونت قطعی و اثبات شده( عبارتند از : 

 سرخک 

 سل ریهیا حنجره 

 آبله مرغان یا زونای منتشر

 توجه: 

ه صورت تجربی تحت احتیاط ( یا در معرض خطر آن که بابت سرفه و ارتشاحریوی مراجعه نموده اند باید بHIVبیماراندچار عفونت) 

 هوایی قرار گیرند تا تشخیص بیماری سل در آنان رد شود . 

 جهت بیماران دارای زخم پوستی باز ناشی از سل ،رعایت احتیاط هوایی در نظر گرفته شود . 

 دند . برای بیماران دچار ضایعه ریوی یا عوامل مایکوباکتریایی غیر سلی)آتیپیک( احتیاط هوای نباید رعایت گر

 اصول احتیاط های هوایی عبارتند از : 

بستری بیمار در اتاق خصوصی با فشار هوای منفی کنترل شده )در مقایسه با فضای بیرون( و حداقل شش بار تعویض هوا در ساعت 

 باید صورت گیرد . 

 بستن درب اتاق 

باشد) نه داخل بخش( چنان این کاتر مقدور نباشد هوا بایدقبل از خروج هوا از اتاق بیمار باید به طور مستقیم به فضای خارج و بیرون 

 ( خارج گردد. HEPAبرگشت به سیستم تهویه عمومی یا یک فیلتر قوی و کارا )

دارد . )  %96تمام افرادی که وارد اتاق بیماران می شوند باید از ماسک شخصی که فیلتر یک میکرومتری داشته باشد وحداقل کارایی 

 ( استفاده نمایند . این ماسک اختصاصی باید متناسب با اندازه صورت فرد باشد .N95ماسک 

جابجایی بیمار باید محدود گردد . وقبل ازترک اتاق بیمار باید ماسک جراحی استاندارد بپوشد .پرسنلی که قرار است بیمار را تحویل 

 را به کار گیرند . بگیرند باید قبل از جابایی بیمار مطلع شوند یا احتیاط های الزم 
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 توجه

هربیمار دچار سل یا مشکوک به ان باید دهان و بینی خود را در هنگام عطسه یا سرفه کردن بایک دستمال بپوشاند .همچنین بایدتا 

 هنگامرد کردن بیماری سل از سایر بیماران جدا شود. 

حاظ بالینی در حال بهبودی می باشند )سه نمونه)اسمیر( خلط مبتال به سل اثبات شده که تحت درمانموثر ضد سل هستند واز ل بیماران

 پشت سر هم در روزهای مجزا از لحاظ باسیل اسید فوست منفی می باشد( می توانند از ایزوالسیون خارج شوند .

ط های دارای افراد توصیه می شود در بیماراندچارسل شدید همراه با ایجاد حفره سرفه مداوم با سل حنجره و احتماال کسانیکه به محی

 بیماران دچار سرکوب دستگاه ایمنی( جداسازی حداقل تا یک ماه صورت گیرد. -پر خطر برمی گردند) مانند اطفال

 ( باید در طول مدت بستری در بیمارستان از سایربیماران جداشوند. MDRبیماران دچار سل مقاوم به چند دارو)

ی دارند و داروهای ضد سل خود را به طور مذپرتب مصرف می کنند و در خانه خود می مانند دربیمارانی که از لحاظ بالینی وضعیت ثابت

 بستری کردن در بیمارستان) به منظور جداسازی( الزم نیست .

جهت بیماراندچار عفونت قطعی یا مشکوک به سرخک واریسال )آبله مرغان( یا زونای منتشر یا زونای موضعی در بمار دچارنقص ایمنی 

د جداسازی نوع هوایی صورت گیرد . چنانچه پرسنلی در مقابالین عفونت ها ایمن نباشند در صورت امکان نباید به اتاق ایتن بای

 ( استفاده نمایند . N95بیمارانواردشوند و درر صورتی که ورود به اتاق این بیماران ضروری باشد باید از ماسک)

 (Droplet  precautionsاحتیاط قطرات )

برای جلوگیری از آئروسل های درشت)قطره( از این نوع احتیاط استفاده می شود به دلیل اندازه ی بزرگ این قطرات در هوا معلق نمی 

ماندوتا فاصله زیادی حرکت نمی کنند این ظرات حین صحبت، عطسه یا سرفه کردن یا در زمانانجام اعمالی مانند ساکشن یا 

 ول رعایت احتیاط قطراتعبارتند از : برونکوسکوبی ایجاد می شوند اص

بستری کرن بیمار در اتالق خصوصی ولی اقدام خاصی برای کنترل هوای اتاق ضرورت ندارد)درصورت وجود چندبیمار با یک بیماری 

 خاص می توان آن ها را در یک اتاق بستری نمود(

 حدود یک میکرون( پا یا3درب اتاق م تواند باز بماند ) به دلیل جابجای کم ذرات در حد 

 در صورت کار کردن پرسنل در فاصله یک متری بیماربایداز ماسک استاندارد جراحی استفاده گردد . 

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

برای عفونت هایی مانند باکتری -در صورت انتقال و جابجایی بیمار به خارج از اتاق ایزوله باید بیمار ماسک استاندارد جراحی بپوشد .

–سیاه سرفه  -پنومونیه–مایکوپالسما –بیماری بنوموکوک مقاوم بهچند دارو –منگوکوک –مهاجم  Bهموفیلیکس آنفوالنزای نوع 

 رعایت احتیاط خطرات ضروری است . -B19-سرخجه و پاروویروس–ن اوریو -ویروس آنفوالنزا
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 (CONTACT PREACAUIONSاحتیاط های تماسی )

برای جلوگیری از انتقال ارگانیسم های مهم ا زلحاظ همه گیرشناسی که مربوط به بیماران گلونیزه یا دار عفونت بوده واز طریق تماس 

ستقیم ) تماس با اشیائ و وسایل یا سطوح آلوده محیط بیمار( انتقال می یابند رعایت مستقیم ) لمس کردن بیمار ( یا تماس غیرم

 احتیاط تماسی توصیه می شود 

 اصول احتیاط های تماسی عبارتند از : 

 بستری بیماردر اتاق خصوصی ) یا بستری چند بیمار با عفونت یکسان در یک اتق در صورت نبودن اتاق خصوصی به تعداد کافی(

 اده از وسایل محافظ شخصی برای محافظ پوست مواحجه دیده ولباس شامل : استف

 *پوشیدن دستکش در زمان ورود به اتاق

 *درآوردن دستکش قبل از ترک اتاق

 *رفع آلودگی دستها با یک ماده طبی شوینده دست یا ماده حاوی الکل 

(Alcohol based hand rubبالفاصله پس از درآوردن دستکش ) 

 ی از آلودگی مجدد دستها قبل از ترک اتاق*جلوگیر

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

یا *استفاده از گان در صورتافزایش خطر تماس با مواد بالقوه عفونی بیمار )در صورتی که بیمار بی اختیاری یا اسهال دارد کولوستومی 

 ایلئوستومی شده یا ترشح زخم وی کنترل نمی شود(

 *قبل از ترک اتاق ایزوله گان بایددرآورده شود و باید مراقب بود که لباس پرسنل آلودن نگردد .

نمود و  دستگاه فشارسنج(باید در اتاق ایزوله بماند و باید آن ها را ابتدا پاک و گندزدایی -* وسایل غیر بحرانی مراقبت از بیمار) گوشی

 سپس مورد استفاده قرار داد . 

 *انتقال  و جابجایی بیماربه خارج از اتاق ایزوله باید به حداقل ممکن برسد.

 درموارد زیر رعایت احتیاط تماسی ضرورت دارد: 

اورئوس مقاوم به متی – بیماران دچار عفونت یا کولونیزه با باکتریهای مقاوم به چند دارو )یتروکوک مقاوم به وانکومایسین استافیلوکوک

 سیلینیا با کاهش حساسیت به وان کومایسین انتیریت یا عامل کولستریدیوم دیفیسیل (

( در بیمارانی که بی اختیاری داشته یا از پوشک استفاده می A)شیگلال، روتاویروس  وهپاتیت–دهانی -عفونت های منتقله ازراه مدفوعی

 کنند . 

 اال دارای منشأ عفونی هستند .بیماریهای اسهالی حاد که احتم
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 شستن دستها 

 اولین ومهمترین راه جلوگیری از انتشارعفونت های بیمارستانی شستشوی دست می باشد . 

 مواردی که شستن دستهاالزم است : 

 پس از خارجکردن دستکش ها از دست 

 در شرع شیفت کاری 

 پاک کردن بینی خود هنگام آلوده شدن دستها ، نیز پس از عطسه کردن ، سرفه یا

 در فواصل تماس با بیماران 

 از تهیه داروهای بیماران  قبل

 پس از رفتن به توالت 

 قبل از انجام اقدامات تهاجمی 

 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 

بعد از دستزدن به اشیائی که احتمال آلودگی آن ها با میکروب های بیماری زا وجود دارد مانندظروف اندازه گیری بیماران و وسایل جمع 

 آوری ترشحات بدن بیماران 

 پس از مراقبت از بیماران دچار عفونت 
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 روشهای دست شست

 شستن دستها با آب و صابون 

 با استفاده از محلول های با بنیان الکلی شستن دستها بدون استفاده از اب 

 شستن دستها باآب و صابون 

دستها به صورت آشکارا کثیف باشند ) کثیفی مشهود دستها با توجه به معیارهای فرهنگی، قومی ، عوامل محیطی واعتقادات مذهبی در 

 هر کشوری از دنیا توجیه می شود(

 نظیر خون و سایر مایعات بدن باشد . دستها به صورت مشهود آلوده به مواد پروتئینی

دستها در معرض تماس احتمالی یا ثابت شده با ارگانیزم های بالقوه تولید کننده اسپورباشند ازجمله در موارد طغیانهای 

 ،شستن دست با آبو صابون به روش ارجح در رعایت بهداشت دست محسوب می شود 1کلستریدیوم،دیفیسیل

سان مطالعات بالینی و یا اپیدی میولوژیک پیشنهادی و یا دالیل تئوریک شستن دست با اب وو صابون بعدداز براساس اجماع نظر کارشنا

استفاده از توالت توصیه شده است .در نتیجه تماس های روزانه بین بیمار و کادر درمان میکروب ها به راحتی از طریق دستان آلوده 

یمارستانی از طریق دستان آلوده به بیمار منتقل می شود .بنا براجرای روش صحیح از عفونت های ب  %86انتقال پیدا می کنند .

 شستشوی دست برای کارکنان مراکز درانی ، بیماران و همراهان الزامی است . 

 

 مدت زمان اجرا : 

ثانیه  50-40  

 در صورتیکه از مایع ضد عفونی استفاده کرده اید جهت جلوگیری از خشکی پوست کرم مرطوب کننده استفا ده کنید . 

با توجه به اینکه تماس مکرر با آب خیلی داغ باعث تحریک پوست و احتمال صدمه به پوست را افزایش می دهد از آب داغ جهت 

 استفاده نکنید.  ها شستن دست

اده از محلول های با بنیان الکلبدون استفاده از آب با استفشستن دستها   

در مواقع خاصی که سینک و وسایل شستن دستها با آب وجود ندارد از موادی ککه برای شستشو به اب نیاز ندارند مانند محلولهای با 

 ثانیه طول بکشد  10-30احل باید بنیان الکلی استفاده می شود .کلیه مر

 (Hand rubاز محلولهای ضد عفونی دست با بنیان الکلی جهت )مزایای استفاده 

 فعالیت سریع 

 وسیع و لطیف بودن 

 ویژگی های میکروب کشی عالی 
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 عدم احتمال بروز مقاومت میکروبی 

 سهولت رعایت بهداشت دستها درمواردی که محدودیت دسترسی به آب و سینک دستشویی وجود دارد . 

 صرفه جوی حاصل از عدم ضرورت استفاده از حوله و دستمال یکبار مصرفکاهش هزینه ها با توجه به  .2

1. Handrub . به نسبت دستشویی دست با آب و صابون زمان کمتری می برد 

با بنیان  Handrubبرطبق مطالعات سازمان بهداشت جهانی میزان بروز واکنش های نا خواسته پوستستی با استفاده از محلول های  .3

 ا سایر فرآورده های موثر در بهداشت دست کمتر می باشد . الکلی در مقایسه ب

به منظور استفاده مقداری از آن  رادرکغ دست ریخته و سپس پشت وکف دستها و انگشتان را تا زمانی که خشک شوند به هم بمالید.)در  .4

 ه میزان الکل کم بوده است .(ثانیه بعد ازمالیدن به یکدیگر خشک شد به این معناست ک 20-26صورتی که دستها در کمتر از 

 واکسیناسیون کارکنان بیمارستان 

 توصیه می شود کارکنان مراکز مراقبت های درمانی ، واکسن های زیر را دریافت نمایند . 

 : Bهپاتیت 

 (I,O,6براساس آخرین ویرایش برنامه و راهنمای ایمن سازی واکسن را دریافت دارند )

 توام بزرگساالن )کزاز ودیفتیری( 

 براساس آخرین ویرایش برنامه و راهنمای ایمن سازی واکسن را دریافت دارند 

 اوریون -سرخجه –سرخک 

 سرخجه و اوریون واکسینه شوند .–چنانچه قبال ایمن و یا مبتال به بیماری نشده باشند باید علیه سرخک 

 اقدامات الزم در مواجهه های شغلی کارکنان برای عفونت های 

(HIV,HC,HB) 

قرار می  HIVو  Cو هپاتیت Bپرسنل حرفه پزشکی به طور روزمره از طرق مختلف در معرض عفونت های ویروسی از جمله هپاتیت 

ر پرسنل می باشد . همچنین واکسیناسیون گیرند . اجتناب از تماس شغلی با خون اولین راه جلوگیری از انتقال  ویروسهای فوق د

 در پرسنل می باشد .  HBجزء مهمی از برنامه پیشگیری از عفونت  Bهپاتیت 

 تماس شغلی:

 تماس از هریک از طرق زیر تماس شغلی می باشد . 

 آسیب پرکوتانئوس)نیدل استیک (بریدگی با اجسام تیز و برنده 

 مخاطات مانند چشم و دهان 

 پوست غیر سالم 
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 Bخطر انتقال ویروسهای هپاتیت 

در فرد منبع و   AgوHBeیک خطر شغلی کامال شناخته شده برای پرسنل می باشد خطر این انتقال اساسا وضعیت Bعفونت هپاتیت 

وی (  AgوHBs( و)AgوHBeهمچنین شدت تماس بستگی دارد . درصورت فرورفتن سرسوزن آلوده به دست فردی که عالوه بر )

 آدرصد خواهد بود .-5( باشد AgوHBsو در صورتیکه ) B 40-11%نیز مثبت است . خطر انتقال هپاتیت 

می  Bازطریق مخاطات بسیار کم است .اگر چه آسیب پورکوتانئوس از جمله موثر ترین راههای انتقال هپاتیت  Bشانس انتقال هپاتیت 

در دمای اتاق تا بیشتر  Bدر پرسنل است . ویروس هپاتیت  Bموارد انتقال هپاتیت  باشد . اما این راه تماس مسئل انتقال درصد کمی از

در پرسنل کهآسیب پورکوتانئوس را زیاد ندارند ممکن است از طریق تماس مستقیم یا  Bروززنده می ماند بنابراین انتقال هپاتیت 3از 

و بریدگی های سوختگی و سایر ضایعات پوستی و مخاطی رخ داده  غیر مستقیم یا خون و یا سایر مایعات بدن از جمله از طریق خراشها

 نسبت به سایر مایعات بدن می باشد .  Bباشد . خون حاوی باالترین تیتر ویروس هپاتیت 

 : Cخطر انتقال شغلی ویروسهای هپاتیت 

ات نادر است وانتقال از طریق پوست می باشد و انتقال از طریق تماس مخاط %8/2به دنبال تماس پرکوتانئوس Cخطر انتقال هپاتیت 

 سالم با غیر سالم رخ نمی دهد . 

اطالعات محدودی در مورد مدت زنده ماندن ویروس در محیط وجود دارد .مطالعات اپیدمیولوژیک نشان داده است Bبرخالف هپاتیت 

 نان بهداشتی نمی باشد . در کارک  Cخطر جدی برای انتقال هپاتیت  Cکه آلودگی محیط به خون حاوی ویروس هپاتیت 

 : Cخطر انتقال شغلی ویروسهای هپاتیت 

و بعد از تماس با مخاطات تقریبا  %3/0به دنبال تماس برکونتانئوس با خون آلوده به ویروس IV Hمتوسط خطرانتقال ویروسهای 

بعد از تماس پوست غیر سالم نیز ثابت شده است اما خطر انتقال توسط این روش دقیقا  IV Hمی باشد . اگر چه انتقال  09/0%

را بعد از  IV Hمشخص نیست . به نظر می رسد کمتر از انتقال از طریق غشاهای مخاطی باشد .فاکتورهایی که خطر انتقال ویروس 

 تماس شغلی تحت تاثیر قرار می دهند شامل : 

 وده از طریق آلودگی قابل رویت وسایل مصرفی تماس با حجم زیاد خون آل

 آسیب های عمقی

 فرروفتن سرسوزنی که قبال مستقیما در شریان یا ورید بیمار آلوده به کار رفته باشد 

 بیماری که در مراحل انتهای عفونت باشد 
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 در ارزیابی خطر انتقال به دنبال تماس شغلی به نکات زیر توجه شود :

  نوع مایع 

  شدت تماسراه و 

  وضعیتAgHBS,HCVAb,HIV  فرد  منبع 

  وضعیت واکسیناسیون و سولولژی هپاتیتB فرد تماس یافته 

 

 منابع آلودگی

 خون و مایعات آلوده به خون ،بافتها ، منی ، مایع مغزی نخاعی ، پلور،پریتوئن،مایع آمنیوم ، شیر ،مایع پریکارد  و ترشحات واژینال

 راه های کنترل و پیشگیری

 وجه به اصول احتیاجات همه جانبه ت 

 پیشگیری قبل از تماس 

 پیشگیری پس از تماس 

 قبل از تماس Bنکاتی درباره پیشگیری از هپاتیت 

هر شخصی که وظایفی انجام می دهد که به موجب ان در معرض خون ومایعات آغشته به خون  و سایر مایعات بدن وسا اجسام تیز و  

 واکسینه شوند .  Bبرنده قرار گیرد الزم است علیه هپاتیت 

  انجام سرولوژی هپاتیتB  قبل از واکسیناسیون اندیکاسیون ندا رد 

  واکسن هپاتیتB  ماه تریق گردد.  5و2و0به صورت عضالنی در عضله دلتوئید در سه نوبت 

  . اگر پس از واکسن اول برنامه واکسیناسیون قطع شود دوزدوم در اولین فرصت تزریق می شود 

 1-2  ماه پس از انجام واکسیناسیون انجام سرولوزیHBS   Ab  . جهت پاسخ ایمنی الزم است 

 تیتر اشخاصی که به سری اول واکس ( . یناسیون پاسخ ایمونولوژیک ندادهاندAb  اوال از نظر 20کمتراز)باشدs HB  Ag  بررسی و در

صورت منفی بودن مجدا سه نوبت دوز واکسن را طبق برنامه دریافت کند و در صورتیکه مجدا پس از دریافت واکسیناسیون سری دوم 

تلقی شده و پس از هربار تماس شغلی با بیمار آنتی ژنمثبت  NO Responderباشد  به عنوان افراد 20سرولوژی منفی باشد و یا زیر

نوبت  4مثبت و نارسایی کلیه  HIVدر دو نوبت با فاصله یکماه و یا یک نوبت به همراه واکسن دریافت کند . در افراد  HBIGباید 

 ماه( 0و2و5و21واکسن تزریق می شود . )
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 موده است . اما چک آنتی بادی پس از ان برای ان انجام نشده باشد  و پس از سالها دچار اگر پرسنلی سه روز واکسن را دریافت ن

( چکشده در صورت منفی بودن  یک نوبت واکسن تجویز شود و یک ماه بعد HBs Abمواجهه شغلی گردد ، ابتدا سرولوژی )

Ab . چک شده و اگر مثبت بود نیاز به دوزهای بعدی نیست 

 مواجهه شغلی  اگر پرسنلی به دنبالHBIG ماه پس از دریافت  3-5به همراه واکسن دذریات کرده باشد . چک آنتی بادی برای وی

باشد . زمان  HBIGپاسیو به دلیل  Abموجود در سرم ممکن است ناشی از  Anti Hbsباید انجام شود . چراکه اگر زودترانجام 

 ساعت تجویز شود( 48پس از مواجهه خواهد بود . ) اما بهتر است قبل ازروز  3در زودترین زمان ممکن  و حداکثر تا  HB IGتجویز 

 ارزیابی پرسنل به دنبال تماس شغلی به خون آلوده به ویروسها:

  :توجه به نکات زیر الزم است 

 گزارش تاریخ و زمان تماس 

 نوع ماده و شدت تماس 

 راه تماس 

  انجامHCV Ab,HIVAb,HBSAb  در منبع 

  انجامAIV Ab,HCVAb ,HBS Ag  در فرد منبع 

 Management of Exposures To HBV 

 پیگیری بعد از تماس: 

  انجام سرولوژی هپاتیتC  به صورتBaseline  ماه بعد  5ماه و  3وسپس 

  انجامتست هایALK ph,SGOT,SGPT  به عنوانBaseline  ماه بعد  5وسه ماه بعد بعد و 

  . استفاده از ایمنوگلبولین توصیه نمی شود 

   انجام سرولوژیHIV  ماه بعد .  5هفته بعد و 21هفته بعد و 5به صورت 

 پرونده بهداشتی گروه های پزشکی و پیراپزشکی شاغل در بیمارستان 

به منظور پیشگیری از عفونت های بیمارستانی در بیمارستان الزم است پرسنل شاغل در بیمارستان پرونده بهداشتی داشته وخالصه 

و به ویژه واکسیناسیون در ان ثبت شود داشتن این پرونده موجب حفظ سالمتی کارکنان از ابتالء آنان به عفونت و معاینات ،سوابق 

 سرایت عفونت به وسیله پرنل به اعضاء خانواده و جامعه خواهد بود . 

 (Sterilization( سترون سازی )Disinfectionگندزدایی ) 

ی بیمارستانی، برنامه ریزی وتعیین خط مشی در مورد گدزدایی و سترون سازی تجهیزات و  یکی از اقدامات مهم جهت کنترل عفونت ها

 وسایل در بیمارستان است زیرا احتمال انتقال عفونت به بیماران به دنبال آلودگی وسایل همیشه وجود دارد . 
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ی شامل اسپور باکتریهاحین فرآیند فیزیکی یا بسته به کاربرد لوازم سطح گندزدایی متفاوت است . تخریب تمام اشکال حیاتی میکروب

شیمیایی سترون سازی نام دارد .ولی اگر تمام میکروارگانیسم ها بجز اسپور باکتری ها تخریب شوند، به ان گندزدایی در سطح باال 

ضروری است . اگر ( یا پاک کردن وسایل Decontaminationگویند . بدیهی است قبل از سترون سازی یا گندزدایی ،رفع آلودگی )

از یک ماده میکروب کش شیمیایی برای مهار کردن یا تخریب میکروارگانیسم ها روی پوست یا بافت زنده استفاده شود به این عمل 

 (گویند .Antisepsisضد عفونی کرن )

( C  ritical Devicesا بحرانی )لذا از مواد ضد عفونی کننده نباید برای گندزدایی سطوح و اشیاء استفاده کرد . برای وسایل حیاتی ی

مانند کاتترها و سئزن ها که در تماس با خون در تماس باشد قسمت های استریل بدن قرار دارد .فقط باید روش سترون سازی به کار 

. ولی (، مانند دستگاه اندوسکوپ،سترون سازی برگندزدایی ارجح است S  emicriticalرود. اگر وسیله با مخاط در تماس باشد  ) 

گندزدایی وسیله درسطح باال نیز روش قابل قبئلی محسوب می گردد. برای  وسایلی مانند گوشی و وسایل اندازه گیری فشار خون که با 

( تماس دارند یا نظافت کف زمین، سطوح و دیوارها تنها گندزدایی در سطح پایین یا پاک کردن وسیله یا N oncriticalپوست سالم )

 سطح کافی است .

 روش های گندزدایی و سترون سازی در بیمارستان : 

 الف(سترون سازی 

 دقیقه( برای وسایل فریزی جراحی 30تا  26درجه سانتی گراد به مدت 212یا بخار)  اتوکالو 

 ساعت( 2درجه سانتی گراد به مدت  232حرارت خشک یا فور)

 برای موادپالستیکی و وسایل جراحی حساس به حرارت  ETOگاز اکسیداتلین یا 

 گاز فرمالیدئید و بخار در حرارت کم برای وسایل حساس به حرارت مانند پالستیک 

 گاز پالسما برای وسایل فلزی و پالستیکی حساس به حرارت و رطوبت مایعات میکروب کش مانند گلوتارآلدئید 

 پروتز –کاتد –اشعه گاما برای وسایل ایمپلنت 

 ب(گندزدایی با مواد شیمیایی 

 گلوتارآلدئید جهت گند زدایی وسایل در سطح باال مانند دستگاه اندوسکوپ

 پراستیک اسید 

 ( وآبHIVوآب ترکیبات کلر دار برای گند زدایی سطوح )به ویژه آلوده به 

 ترکیبات حاوی ید برای ضد عفونی پوست 

 الکل جهت ضد عفونی پوست 

 ظرفیتی برای گندزدایی در سطح پایین مانند گندزدایی سطوح . 4م ترکیبات آمونیو
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 توجه : 

 Microbiologicکنترل دوره ای دستگاه های سترون کننده مانند دستگاه اتوکالو ویا اسید اتیلن یا فور ازلحاظ میکروبی )

Monitoring اطمینان یافتن از عملکرد ان ها ضروری ( با شاخص های بیولوژیک حاو ی باسیل های مقاوم به حرارت بهمنظور

 است . دربیمارستان هاتست های بوویدیک به صورت روزانه و اسپور به صورت هفتگی جهت این امر انجام می شود.

 اصول استریلیزاسیون  

 رمان عبارتند از : مراحل سه گانه بنیادین جهت آماده سازی وسایل تجهیزات و دیگر ملزومات مورد استفاده در واحد های بهداشت ود

  ) پاکسازی )تمیز کردن 

 رفع آلودگی 

 )سترون سازی ) استریلیزاسیون 

  . درجه حرارت خیلی باال و بخار(باعث محکم شدن رسوب پروتئین و باقی ماندن برروی ابزار می گردد( 

 پاکسازی وسایل : 

آلودگی های آلی نظیر خون و بافت که برروی ابزار قرار دارند اگر رها شوند خشک شده و محکم به وسیله خواهند چسبید وپس از 

 گذشت زمان زدودن آن ها بسیار مشکل تر از قبل خواهد بود . 

 اهمیت پاکسازی قبل از استریلیزاسیون 

 بل رویت زدودن خون  بافت باقیمانده ،چرک و نیز ذرات خارجی قا 

  کاهش میکرووارگانیسم ها 

  حفاظت از وسایل دربرابر خوردگی 

  حصول اطمینان از جابجایی سایل و مواد 

 نکات مورد توجه در زمان ضد عفونی وسایل :

  . همه آلودگی ها قبل از انجام ضد عفونی یا استریالسیون زدوده شود 

  درجه و  60درجه نباشد به دلیل انعقاد پروتئین ها در دمای بابای  60بیشتر از درجه حرارت آب مورد استفاده در فرآیند نظافت مقدماتی

 چسبیدن به یکدیگر که در طول عملیات استریلیزاسیون 

 

 جهت وسایل و تجهیزات بیماران عفونی :

  دقیقه  10الی  26درصد( بالفاصله بعد از استفاده به مدت  0,6قراردادن در محلول گندزدایی اولیه ) وایتکس 

 )شستشو با آب)وبرس کشیدن در صورت نیاز و آبکشی 
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 پالس(به مدت زمان الزم  63قرار دادن در محلول گندزدایی ثانویه) مثل دکونکس 

 دقیقه  13درصد در مدت زمان  2ی در یک لیتر آب =سی س 22ت درصد ،نحوه رق 2پالس  33دکونکس 

  آب کشی ،خشک نمودن و نگه داری در قفسه های تمیز و مخصوص 

  پگ نمودن صحیح و تحویل بهc.s.r 

 جهت وسایل و تجهیزات مصرف شده برای بیماران غیر عفونی 

 دقیقه  26الی  10ده به دتدرصد (بالفاصله بعد از استفا 0,6قرار دادن در محلول گندزدایی ) مثل وایتکس 

 سی سی وایتکس به یک لیترآب اضافه شود  3درصد، 2.3وایتکس

 آبکشی ،خشک نمودن و نگه داری در قفسه های مخصوص و تمیز 

 پگنمودنصحیحوتحویلبهc.s.r 

 نکات مهم در زمان  ضد عفونی وسایل 

  . مکان مخصوصی را جهت شستشو وسایل اختصاص دهید 

 اختصاص دهید  جهت خشک نمودن وسایل 

  جهت خشک نمودنوسایل بعد از فرآیند شستشو وگند زدایی  حتما از قفسه های )سبد( تمیز کهدر مکانمناسب نصب شده اند استفاده

 شود. 

  . پگهای آماده استریلرا در مکان مخصوص و تمیز نگه داری نمایید 

  . در حین فرآیند شستشو وگندزدایی حتما از وسایل حفاظت فردی مورد نیاز استفاده کنید 

دقیقه لوازم درکلر غوطه ور نگرد و پس از ضد عفونی در آب سالم  10کلر برفلزات اثر خوردگی دارد برای تخفیف آن بایستی بیش از 

 شستو شود . 

 دستور العمل مربوط به استرلیزاسیون

  ستها پس از پاکسازی و گندزدایی پک شده و بهCSR   .تحویل می شود 

  نوع ست ،نام شخصی که ست    -شیفت  –تاریخ  –ست های اتوالو طبق دستورالعمل داخل بسته ها گذاشته شود و پشت نوار تست

 توسط او بسته شده نوشته شود . 

  سانتی متر باید باشد . 46عرض پک ها(حداکثر  کیلوگرم باشد و همچنین اندازه )5بسته ها نباید بیشتر از 

 . اطراف پاره های بستن وسایل بایددوخته شده و سالم باشد 

  . پس از درآوردن پک ها از اتوکالو بایدخشک باشد و با دست مرطوب پک ها جابجا نشود 
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  استفاده بسته عمل خودداری کرده و فورا در صورتی که تست های اتو کالو پس از استریالسیون تغییر رنگ نداده باشد . بایستی از

 ومسئول کنترل عفونت اطالع داده شود .  C.S.Rباثبت تاریخ و نوع بسته عمل به مسئول 

  هنگام تحویل ست ها و بسته های عمل واحدC.S.R  وسائل آن باید کنترل شود .در صورت مشاهده آثار کثیفی برروی آن ها بایستی

 آن ها را پاکسازی  نمود . 

  . دیش ها و پک های عمل توسط افراد غیر مسئول بههیچ وجه نباید بسته شود 

  . هنگام شستشوباید احتیاطات استاندارد رعایت شود 

 هنگام پیچیدن و قرار دادن وسایل نکات زیر رعایت گردد: 

 یدشسته و خشک شوند. شان و پارچه های مورد مصرف قبل از استریل شدن برای حذف آلودگی و افزایش طول عمر پارچه ،با 

  کیلوگرم بیشتر نشود تا بخار کامال ئدر آن نفوذکند. 5سانتی متریا  30*30*60اندازه پک ها از 

  . ازپیچیدن کامال محکم یا شل وسایل اجتناب شود 

 یا گراف استفاده کرد (از به کار بردن بیش از دو الیه برای بسته بندی اجتناب شود . )برای پیچیدن وسایل می توان  از پارچه کتانی و 

  همه وسایل متصل به هم باید از هم جدا شوند و در یک وضعیت آزاد قرار گیرند . لبه های تیز وسایل را می توان با گاز پیچید تا از کند

 شدن نقاط نیز جلوگیری شود . 

 وذ بخار به ست های پیچیده شده دقت شود که جنس پارچه از برزنت نباشد .زیرا بخار در آن نفوذ نمی کند. در صورت عدم نف

 استرلیزاسیون بی ارزش است . 

  .هنگام بسته بندی باید سعی شود و سایل سبک تر در مرکز و وسایل سنگین تر در اطراف آن گذارده شود 

 نکات مهم  در حفظ شرایط  اتریلیته وسایل  استریل  شده :

  .کلیه بسته های استریل بایستی دارای مشخصات الزم از قبیل نام پگ یا ست و غیره باشند 

  . کلیه بسته های استریل شده باید اندیکاتور باشند 

 )به بسته های کمتر دست زده شود .)از دستکاری آن ها خودداری شود 

  . رفت و آمد به محل های نگهداری وسایل استریل بایستی محدود باشد 

 حل نگه داری وسایل باید طوری باشد که از رطوبت ،آلودگی  و آسیب فیزیکی در امان باشد .) در غیر این صورت از حالت استریل م

 خارج شود(

  خیس شدن ،باز شدن برچسب بسته ها و روی زمین افتادن وسایل استرسل ،باعث آلوده شدن  و خارج  شدن آن ها از شرایط استریل

 می گردد. 
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  وسایل استریل هیچگاه نباید در معرض منابع آب ،پنجره ، درب ؛لوله های روکار و منافذ نگه داری شوند و از آلودگی  وسایلی که در

 قفسه های فوقانی قرار گرفته اند  بلیستی اجتناب شود . 

  د  داشت . بی توجهی به مسائل جزئی روز اعتبار خواهن 24به تاریخ مصرف بسته های استریل شده در صورت رعایت شرایط حداکثر تا

 نیز می تواند موجب عدم اثر بخشی فرآیند و انتقال با گسترش بیماری و عفونت گرد. 

  تمام مراحل فرآیند استریل باید توسط نیروهای درمانی صورت بگیرد و نظارت و کنترل باید در تمامی مراحل  استریل نیزباید صورت

 بگیرد . 

 از اتوکالوباید کامال خشکباشد و با دست مرطوب پک ها جابجا نشود وبرای حمل آن ازظرف  مخصوص  پس از درآوردن پک ها

 استفاده شود . 

 تزریقات ایمن 

تزریقات یکی از روشهای شایع  در تجویزدارو ها و محصوالت دارویی می باشد  که در صورت عدم رعایت استانداردهای درمانی 

 4رای ارائه کنندگان و مصرف کنندگان خدمت و نیز جامعه  اعمال می نماید . ایمنی تزریقات با توجه به ،خطرات بالقوه و بالفعلی را ب

 محور بنیادی ذیل تامین می گردد. 

  کاهش رفتار پر خطر کارکنان بهداشتی درمانی به منظور پیشگیری از جراحات ناشی از وسایل تیز و برنده آلوده 

  حین کار با وسایل تیز و برنده درمانی افزایش سطح ایمنی کارکنان در 

  جمع آوری،انتقال و دفع مناسب و بهداشتی زباله های آالوده وپرخطر 

  تغییر رفتار ونگرش  اجتماعی مدد جویان و پزشکان نسبت به مقوله تقاضا و تجویز دارو به روش تزریقی 

 کاهش رفتار پرخطر کارمندان بهداشتی درمانی :

الف: ارتقاء سطح آگاهی وکسب مهارت کارکنان بهداشتی درمانی به ویژه شاغلین حرفه پزشکی ،پرستاری ،امورتشخیصی، خدمات 

درمانی پیش بیمارستانی،گروه های خدماتی پشتیبان،در حینکار با وسایل تیز و برنده درمانی به منظور پیشگیری از بروز جراحات از سر 

رنده امری ضروری است .بنابراین کارکنان بهداشتی درمانی بایستی در خصوص چگونگی پیشگیری از سوزن وسایر وسایل تیز و ب

صدمات ناشی از وسایل مزبور  و نیز اقدامات درمانی و پیشگیرنده اولیه با موارد آلوده مطابق با دستور العمل ایمنی الف و ب مداوم 

 آموزش ببینند . 

اسیون رایگان کلیه کارکنان بهداشتی درمانی در واحد هایی کهکارکنان الزاما با توجه به نوع ب: تشکیل پرونده بهداشتی و واکسین

 وظایف محوله واحدی یا فردی اقدامات پرخطردارند .

،مراکز CSRمانند بخش های ویژه ،اطاق عمل اورژانس ،کلینیک های تشخیصی ،مطب های خصوصی ،واحد های پاتولژی ،اتوپسی،

دهایی که ترانسفوزیون خون انجام می دهند و یا کارکنانی که پروسیجرهای درمانی تهاجمی را انجام ویا در تماس جراحی محدود وواح
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با خون ،سرم  و سایر ترشحات  آلوده بیماران می باشند ویا از بیماران روانی حاد مراقبت می نمایند .و نیز کلیه دانشجویان پزشکی ، 

 ی است . الزام HBVپرستاری و مامایی علیه 

 افزایش سطح ایمنی  کارکنان  در حین کاربا وسایل تیز و برنده درمانی 

بردگی و ...  needle stickبا توجه به احتمال آلودگی کارکنان  بهداشتی درمانی از طریق انجام پروسیجرهای پرخطر که منجر به 

 می شود . :

برنده را تضمین می کنندنظیر سیفتی باکس و فورسپس جهت جداکردن تیغ الف: قویا توصیه می شود ابزارهایی که ایمنی وسایل تیز و 

 در دسترس  کاربران ابزارها ی پرخطر قرار گیرد .  scalplesجراحی از 

ب: قویاتوصیه می شود وسایل حفاظتی مناسب نظیر دستکش،گان غیر قابل نفوذ به آب و ترشحات ،پیش بند پالستیکی ،ماسک و 

 اده کارکنان بهداشتی درمانی متناسب با وضعیت بیمار و پروسیجرای درمانی در دسترس باشد.عینک محافظ جهت استف

همانند واحدهای ایمن سازی در سایر واحد های تزریقات نیز به کار  AD(Disable Autoج: توصیه می شود استفاده از سرنگهای )

 گرفته شود . 

 شتی زباله های تیز و برنده جمع آوری ، نگهد اری ، انتقال و دفع مناسب و بهدا

الف(جمع آوری و نگهداری و دفع سر سوزن وسایر اشیاء تیز و برنده مصرفی )هانژیوکت( هیستوری،النست،اسکالپ وین و یالهای 

( جمع آوری و ترجیحا سوزاندن safey Boxشکسته و...که قویا توصیه می شود بالفاصله پس از مصرف در ظروف جمع آوری ایمن )

 ه نحو مطلوب دفع گردد . و یا ب

 ب: ضروری است ظروف جمع آوری مستحکم ، غیر قابل نفوذ ، مقاوم به پارگی و از حجم وابعاد مناسب برخوردار باشند . 

ج: با توجه به اینکه به منظور پیشگیری از جراحت ناشی از وسایل تیز و برنده الزامی است .دفعاین وسایل در ظروف جمع آوری ایمن 

پس از مصرف و انجام روش درمانی صورت گیرد . بایستی این ظروف به تعداد کافی و به ابعاد گوناگون در دسترس ارائه دهنده سرعا 

 خدمت در کلیه واحد های ذیربط قرار داشته باشد .

ه منظور جلب توجه د: استفاده از برچسب هشدار دهنده برروی ظروف جمع آوری با مضمون احتمال آلودگی ببا تیز و برنده عفونی ب

 کارکنان بهداشتی درمانی الزامی است . 

حجمظروف مزبور پر شده ضروری است . درب ظروف به نحو  3/4ه: به منظور پیشگیری سرازیر شدن وسایل دفعی در صورتی که اکثر 

 مناسبی بسته شده و دفع شوند. 

عم از خصوصی ودولتی برحسب نیاز و میزان فعالیت الزامی ( در کلیه واحد های بهداشتی درمانی اsafey Boxو: وجود این ظروف)

 بوده الزاما باید توسط واحدهای نظارت بردرمان پیگیری شود . 
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 تغییر رفتار و نگرش اجتماعی 

الف: آموزش ضروری است به منظور تعدیل ،تجویز دارو به روش تزریقی با توجه به سه مورد قابل ایمنی تزریقات در برنامه آموزش 

 داوم جامعه پزشکان قرار گیرد . م

از تجویز دارو به روش تزریقی تا زمانیکه دارو به دیگر اشکال از جمله خوراکی موجود نباشد حداالمکان اجتناب گردد. ترجیحا زمانی از 

یا با توجه به  روش تزریقی به جای سایر روش ها استفاده شود  که بیمار تحریک پذیر ، بیهوش و یا دچار اختالالت گوارشی باشد

 وضعیت بالینی بیمار نتایج درمانی مطلوب ناشی از جذب سریع دارو مورد انتظار است .  

ب: الزامی است ارتقاء سطح آگاهی جامعه در خصوص خطرات بالقوه ناشی از مصرف دارو به روش تزریقی به منظور کاهش تقاضای 

 د . بیماران در برنامه ریزی های آموزشی دانشگاه قرار گیر

 ج: برگزاری دوره آموزش های توجیحی جهت کادر خدماتی پشتیبانی و سایر گروه های بهداشتی درمانی ضروری می بتشد . 

غیر دولتی( آموزش الزم را برای اصالح نگرش جامعه در خصوص –د: همه همکاران شاغل در واحدهای بهداشتی درمانی) دولتی 

 یر افراد جامعه ارائه نمایند . خطرات بالقوه مصرف داروی تزریقی به سا

 دستور العمل ایمنی 

 وسایل تیز و برنده در کارکنان بهداشتی درمانی  –الف: اقدامات پیشگیرنده از بروز جراحات و صدمات ناشی از سر سوزن 

ن بهداشتی درمانی به با توجه به اینکه جراحاتناشی از فروفتن سر سوزن و وسایل تیز و برنده از مهم ترین موارد آلودگی کارکنا

(HIV/HCV/HBV . محسوب می شود ) 

 رعایت نکات ذیل به منظور پیشگیری از جراحات و صدمات مزبور الزامی است : 

جهت شکستن ویالهای دارویی ترجیحا از انواعی استفاده شود که احتیاج به تیغاره نداشته باشد و در صورت نیاز به تیغ اره استفاده شده 

 گرفته شود .  padاصول ایمنی در داخل یک محافظ مثل  در جهت رعایت

  پس از تزریق از گذاردن درپوش سرسوزن اکیدا خودداری فرمایید مگر در شرایطی خاص از جمله اخذ نمونه خون جهتABG  یا

 کشت خون .

 .از شکستن یا خم کردن سر سوزن قبل از دفع خودداری نمایید 

  در موارد ضروری جهت گذاردن در چوش سرسوزن از وسایل مکانیکی جهت ثابت نگه داشتن درب پوش استقاده نمایید و یا از تکنیک

 جهت گذاردن درپوش سر سوزن استفاده کنید .  Scoopیک دست به روش 

  . جهت حمل وسایل تیز و برنده از رسیور استفاده نمایید .واز حمل وسایل مزبور در دست یا جیب ،یونیفرم خودداری نمایید 

  . از دست به دست نمودن وسایل تیز و برنده) بیستوری،سرسوزن و..( اجتناب نماید 
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  خن و سایر ترشحات بدن وجود دارد به شرح ذیل می باشد احتیاطات عمومی در حین انجام هر گونه اقدام درمانی که احتمال آلودگی با

 . 

  . در صورتیکه بریدگی و یا زخم در دستها وجود دارد الزامی است از دستکش استفاده شود و موضع با پانسمان ضد آب پوشانده شود 

 صرف ضروری است . جهت حفاظت بدن در قبال آلودگی با خون و یاترشحات بدن استفاده از پیش بند پالستیکی یکبار م 

  در صورتی که احتمال پاشیده شدن خون و یا قطعاتی از نسوج ویا مایعات آلوده به چشم و غشا مخاطی وجود دارد . استفاده از ماسک و

 عینک محافظ ضروری ات . 

  . در صورتی که بیمار دچار خونریزی وسیع است استفاده از گان ضد آب ضروری است 

 ار اگزما و یا زخم های باز می باشند معاینه پزشک جهت مجوز شروع عالیت در بخش ضروری است . در صورتی که کارکنان دچ 

 د: دستورالعمل کمک های اولیه فوری پس از تماس در کارکنان بهداشتی درمانی

افتد اقدامات کمک های با توجه به اینکه جراحان واتفاقات عمذده در حین انجام اقدامات و روش های درمانی در موارد زیر اتفاق می 

 اولیه فوری بایستی انجام شود . 

 فرورفتن  سرسوزن به دست کارکنان بهداشتی درمانی 

  : پاشیده شدن خون و یا سایر ترشحات آلوده بدن بیمار به 

  بریدگی های باز 

  ملتهمه چشم ها 

  غشای مخاطی برای مثال داخل دهان 

  . گاز گرفتگی که منجر به پارگی اپیدرم شود 

 کمک های اولیه فوری

 الف: شستشوی زخم با صابون و آب ولرم 

 ب: کمک به جلوگیری خونریزی در محل اولیه زخم ) موضع تماس(

 ج: خودداری از مالش موضعی چشم ها 

 د: شستشوی چشم ها و غشای مخاطی با مقادیر زیاد آب در صورت آلودگی 

 موازین تزریقات ایمن 

a) ( محل تمیزclean work plan ) 

 در هر مرکز برای تزریقات مکان خاص را تعیین نمایید 
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الکل و سرنگ را  –محل دریافت دارو  و آمادگی سازی آن باید در این مکان در نظر گرفته شود . وسایل الزم برای تزریق شامل پنبه 

 برروی میزی که بهاین امراختصاص داده اید قرار دهید . 

پنبه آلوده و....منظره آن را زشت نکرده باشد وبهتراست  –ی میز است باید تمیز بوده و خون به خاطر داشته باشید وسایلی که رو

safety Box   را جهت دفع بالفاصله سرنگ در نزدیک ترین محل  تزریق یازیر میزی که وسایل تزریق برروی آن قرار دارد قرار

 دهید .

B ( شستشوی دست :Hand washing) 

از آنجایی که هر مایعی از بدن ممکن است حاوی عوامل بیماری زا باشد و باعث انتقال بیماری گردد . باید دست های فرئ تزریق 

 کننده قبل از تزریق به طور کامل باآب و صابون شسته شود . 

C: سر سوزن و سرنگ استریل  : 

 نظر وجود پارگی و هر گونه صدمه بازبینی نمایید . (یک سرنگ و سر سوزن استریل برداشته و بسته بندیی آن را از 2

 (تاریخ انقضای آن  رابازبینی نمایید .1

 ( در صورت اطمینان از استریل بودن می توانید از آن استفاده نمایید .3

رپوش گذاری ( به هیچ قسمتی از سرسوزن قبل و بعد از تزریق دست نزنید و از سرپوش گذاری مجدد سر سوزن اجتناب کنید .اگر س4

الزم است ) برای مثال کودک به علت ترس حرکاتی انجام می دهد و تزریق با تاخیر انجام می شود .  (تکنیک استفاده از یک دست را 

 به کار ببرید . سرسوزنی را که با سطح غیر استریل تماس داشته است را دور بیاندازید . 

 سرپوش گذاری وسیاه تکنیک استفاده یک دست 

 راروی میز قرار دهید  سرپوش .2

 سرنگ و سر سوزن را در یک دست گرفته و بدون استفاده از دست دیگر داخل سرپوشی که روی میز گذاشته اید قرار دهید .  .1

(d(تمیز کردن محل تزریقSKIN Clening) 

 محل تزریق را درصورت کثیف بودن ابتدا با آب و صابون شستشو دهید .  .2

 درجه به صورت دایره ای ضد عفونی کنید.  30محل تزریق را با پنبه الکل  .1

 هرگز از پنبه الکل از قبل آماده شده استفاده نکنید. .3

e( جمع آوری صحیح اجسام نوک تیز)Appropriate Collectiaon) 

 بیاندازید .   safety Boxسرنگ و سر سوزن های مصرف شده را همیشه در  .2

برای جلوگیری از فرورفتن نوک سوزن در دست هرگز بعد ازتزریق به سر سوزن دست نزنید و از سرپوش گذاری مجدد سرسوزن اجتناب  .1

 کنید. 
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 پرکنید .    safety Boxحجم  3/4بیش از  .3

 های پرشده را قبل از حمل برای دفع ببندید .   safety Boxدرب  .4

6. safety Box    های پرشده را در یک مکانمطمعن و خشک ودور از دسترس کودکان و مردم نگه داری کنید تا مطابق دستورالعمل

 های موجود دفع شوند. 

 پرشده را در دست نگیرید . تکان ندهید فشار ندهیدیا نایستید.   safety Boxبرای اجتناب از ایجاد صدمه در اثر سر سوزن هرگز  .5

3. safety Box    دوباره باز نکنید. خالی نکنید ویا مورد استفاده مجدد قرار ندهید پر را 
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 روش های نمونه گیری
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 نوع فعالیت : اندازه قند خون از طریق سوزن پوستی 

 :دافھا

 اندازه گیری قند خون  -2 

 یپو گلیسمی ھیپرگلسیمی با ھتشخیص وضعیت   -1

 دستکش یک بار مصرف  –الکل  پنبه–نوار تست  -سوزن مخصوص )النست ( –: دستگاه گلوکومتر نیازوسایل مورد 

  آزمایشگاه یا کاردان بهیار: پرستار ، عامل انجام کار

 ردیف مراحل انجام کار

 1 مددجو را با آب گرم و صابون بشویید . دست های

 2 ید .ھمددجو را در وضعیت راحت قرار د

 3 روشن کنید .دستگاه را 

 4 ید .ھنوار تست را درون دستگاه قرار د

 6 کد دستگاه و نوار تست یکسان باشد .که باشید داشته دقت 

 5 یکی از انگشتان را برای سوزن زدن انتخاب کنید .

 3 ید .ھستگی ماساژ دھآ به انگشت مورد نظر را 

 8 الکل ضدعفونی کنید .نبه محل ورود سوزن را با پ

 9 محل الکل خشک شود  دهیداجازه 

 20 دستکش بپوشید .

 22 پوشش النست را بردارید و سریع و عمودی وارد محل کنید 

 21 الکل خشک کنید . پنبهقطره اول خون خارج شده را با 

 23 ید تا قطره خون بزرگی خارج شود .ھمحل سوراخ شده را فشار د

42 قطره خون نزدیک کنید . بهنوار تست را   

62 شود . آغشته خون به تمام سطح نوار که کنید  توجهبدون تماس دست با سطح نوار   

52 ید .ھزمان سنج را فشار د کارخانهدر صورت لزوم طبق دستور   

 23 شما اعالم کند . بهصبر کنید تا دستگاه جواب را 

 28 نوار را از دستگاه خارج کنید . نتیجهپس از حصول 

 29 خاموش کنید .دستگاه را 

 10 ید .ھپزشک و مددجو اطالع د بهتست را  نتیجه

 12 را در پرونده ثبت کنید . نتیجه

 

 

 گیری وریدیه نوع فعالیت:نمون

 6*6گاز کوچک  –برچسب  –الکلی پنبه  –جمع آوری خون  لوله هایو  شیشهسرنگ و  –دستکش  – تورنیکه: وسایل مورد نیاز

 : پرستار واجد شرایط عامل انجام کاروسایل خونگیری  جعبه درخواست آزمایش و برگه  –سانتی متر استریل 
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 ردیف مراحل انجام کار

 2 دستان خود را کامالً بشویید و دستکش بپوشید .

 1 بیمار را با صداکردن نامش شناسایی کنید .

 3 کاری انجام داد . چهید و ھمنظوری می خوا چه  را برای نمونه  کهید ھبیمار توضیح دبه 

 4 و ضعف می شود ؟ تهوعنگام خون دادن دچار حالت غش یا حالت ھاز بیمار سوال کنید آیا 

 6 پشت خوابیده قرار گیرد . بهدر وضعیت که ید ھاگر بیمار در تخت دراز کشیده است بخوا

 5 صندلی با میز بگذارد . لبهدست خود را روی  کهید ھاست بخوا نشسته  که در بیماری 

 3 بیمار را برای انتخاب محل خون گیری بررسی کنید . وریدهای

 8 سانت باالی محل مورد نظر ببندید . 6را  تورنیکه

 9 کند .بسته  چند بار مچ خود را باز و کهید ھعروق از بیمار بخوا بهبرای راحتی دسترسی 

 20 شکل دایره ای ضدعفونی کنید .به الکل یا بتادین  پنبهمحل خونگیری را با 

 22 ید تا محل ضدعفونی کامالً خشک شود .ھاجازه د

 21 طرف پایین ثابت شود . بهخونگیری بکشید تا پوست  ناحیه ورید را با فشار دادن شصت خود زیر 

 23 باالست وارد ورید کنید . بهسمت شیب دار سوزن رو  که در حالی  درجه 30 زاویهسوزن را با 

42 آرامی خون را بکشید تا میزان مورد نیاز خون بگیرید . بهخون وارد سرنگ شد که  هنگامی  

62 را باز کنید . تورنیکه  

52 آرامی سوزن را از ورید خارج کنید . به و گذاشته گیری ، گاز کوچک را روی محل سوزن  نمونهبعد از   

 23 وارد کنید تا خونبند بیاید . قیقهد 3الی 1مدت  بهفشار مالیمی روی محل ورود سوزن 

 28 بعد از توقف خونریزی روی آن چسب بزنید .

 29 ید .ھمخصوص انتقال د شیشه به رانمونه اگر از سرنگ استفاده کرده اید 

 10 ید .ھقرار د نمونه  نگهداریرا در محل نمونه 

 12 در پایان ، محل خونگیری را از نظر توقف خونریزی چک کنید .

 11 ید .ھفشار ددقیقه  6اگر خونریزی متوقف نشده بود محل مورد نظر را مجدداً حدود 

 13 وسایل را جمع کنید 

 

 نکات آموزشی:

 از رگی که درمان وریدی می شود یا خون گرفته است نمونه گیری نکنید چون باعث تغییر نتایج آزمایش می گردد

 از خون گیری در محل های آلوده و عفونی خودداری کنید به علت انتقال آلودگی به سیستم داخل عروقی

 از اندام های دارای ادم یا شانت شریانی وریدی یا دچار صمه عروقی خون گیری نکنید

 اگر بیمار عروق برجسته و واضح دارد از تورنیکه استفاده نکنید

 دقیقه ادامه دهید 6در بیمارانی که داروهای ضد انعقاد دریافت فشار بر ناحیه خون گیری را تا 

 تا حد امکان از ورید های پا خون گیری نکنید چرا این کار احتمال ترومبوفلبیت افزایش می دهد



 

 

 

 نوع فعالیت : کشت خون 

 بررسی از نظر وجود باکتریمی و سپتی سمی جهتجمع آوری خون  دف :ھ

 : وسایل مورد نیاز

 

 برگه درخواست آزمایش-گیریجعبه مخصوص وسایل خون -میلی لیتری برای اطفال سی سی برای بزرگسال 20سرنگ نوزادان ، 

 : پرستار واجد شرایط یا کاردان آزمایشگاه عامل انجام کار

 ردیف مراحل انجام کار

 2 چند بار خونگیری است .به  نیاز  که بیمار بگویید  به

 1 ید .ھبیمار شرح دبه فرایند کار را 

 3 دستان خود را بشویید و دستکش بپوشید .

 4 الکل یا بتادین ضدعفونی کنید . پنبهخونگیری را با  ناحیه

 6 ید .ھصورت دورانی ضدعفونی انجام د به

 5 صبر کنید تا الکل یا بتادین خشک شود . ثانیه05تا 30

 3 (سی سی در اطفال1سی سی در بالغین و  20سوزن را وارد رگ کرده و خونگیری نمایید )

 8 کشت خون را با بتادین ضدعفونی کنید .شیشه درب 

 9 بریزید . شیشهداخل  آهستهسوزن را وارد کرده و خون را 

 10سی سی از خون را وارد شیشه 1میلی لیتری و  60به شیشه میلی لیتر از خون را  6

 میلی لیتری وارد کنید .

20 

 بچسبانید . شیشه ها

22 

 21 سرنگ وسر سوزن را معدوم کنید .

 23 را خارج کنید .دستکش ها 

ه حرارت بیمار را بنویسیدرجنمونه گیری، تعداد شیشه، نام آزمایش و د وزمان ،ساعت بر روی برچسب نام     
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 نکات آموزشی : 

 ید .ھبار از یک محل متفاوت انجام دهر خونگیری برای کشت را  -

 
 آبگرم در محل استفاده کنید  کیسه

 

-  . 



 

 

 

 داف:ھتمیز وسط ادرار ا ھنوع فعالیت : جمع آوری نمون

 تکمیل پرونده جهتبیمار در بدو پذیرش معاینه عنوان بخشی از بررسی و  به -1

 غربالگری اختالالت سستمیک یا دستگاه ادراری  جهت -2

دستمال  –آب و صابون  –درخواست آزمایش  برگه –گیری  نمونهظرف  –دستکش  –ادراری  لوله:لگن یا وسایل مورد نیاز 

در  برگه  -ادراری در صورت نیاز لولهلگن و  –محلول بتادین  –سانتی متر  6×6گاز استریل  -گیری استریل نمونهظرف   -کاغذی
 خواست آزمایش.

 ن آزمایشگاه یا کاردا بهیارپرستار ،  عامل انجام کار:

 ردیف مراحل انجام کار

 2 ید .ھبیمار شرح دبه دقت  بهروش کار را 

 1 بایستی بدون آلودگی و تمیز باشد . نمونه کهتأکید کنید 

محلول بتادین آغشته به سانتی متر  6×6استریل  گاز هایبار با  سهرا با آب و صابون بشوید و  پرینه ناحیه بیمار بگویید قبل از ادرار کردن  به

 تأکید کنید . خانم ها تناسلی در ناحیه عقب  بهشستن از جلو  بهد . ) ھشستشو د

3 

 4 دارد . نگه حالت  همانبه باز کند و تا پایان ادرار  همفرج را از  لب هایادرار کردن با انگشت شست و اشاره  هنگام کهبیمار خانم بگویید  به

سی سی  30 -60دارد و حدود گه قطع کند ظرف را زیر ادرار ن جریان ادرار را  اینکهادرار کردن کند سپس بدون  به شروع  که بیمار بگویید  به 

 ادرار جمع آوری کند .

6 

 5 ادرار بیمار را نیز جمع کرده و اندازه گیری کنید .  بقیهجذب و دفع دارد  برگهبیمار  کهدر صورتی 

 3 ظرف استریل حاوی ادرار را از بیمار بگیرید . 

 8 یز کنید .ھقسمت داخلی ظرف پر بهاز دست زدن 

 9 خود را خارج کنید . هایدستکش 

 20 دستان خود را بشویید.

 22 بچسبانید . نمونه، زمان جمع آوری و تشخیص را روی ظرف  نمونهبرچسب حاوی نام بیمار ، شماره اتاق ، نوع 

 21 نوع درمان آنتی بیوتیکی را یادداشت کنید . هرمی شود تهییه کشت  جهتادرار  نمونه کهدر صورتی 

 23 . دهیدقرار  نمونه هادر یخچال مخصوص اینکه آزمایشگاه بفرستید یا  به بالفاصلهرا  نمونه

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 از سوند ادراری نمونهنوع فعالیت:گرفتن 

 داف:ھا

 تکمیل پرونده . جهتبیمار در بدو پذیرش  معاینه عنوان بخشی از بررسی و به  -1

 غربالگری اختالالت سیستمیک یا دستگاه ادراری . جهت -2

برچسب  -گیری استریلنمونه ظرف  – 11یا  12سوزن  –میلی لیتر  20سرنگ  -کالمپ -الکلپنبه  -دستکش وسایل مورد نیاز:

 یا کاردان آزمایشگاه بهیار پرستار ،  عامل انجام کار:ست آزمایشدر خوا برگه –نام و مشخصات بیمار 

 ردیف مراحل انجام کار

 2 گیری ، سوند را کالمپ کنید . نمونهقبل از  دقیقه  30حدود 

 1 دستکش بپوشید .

 3 الکل ضد عفونی کنید . پنبهگیری دارد آن را با نمونه اگر خود سوند محل مخصوص 

 4 گیری کنید . نمونه وارد قسمت مخصوص  درجه  90 زاویه سوزن را با 

 6 ادرار را داخل سرنگ بکشید .

لوله  به گیری ندارد و پالستیکی است ، روی سوند درست باالی محل اتصال سوند  نمونه اگر سوند قسمت مخصوص 

 الکل ضد عفونی کنید . پنبهجمع آوری را با  های 

5 

 3 وارد کنید . درجه  46 زاویهسوزن را با 

 8 ادرار را با سرنگ بکشید . نمونه

 9 ید.ھگیری انتقال د نمونهیک ظرف مخصوص  بهرا  نمونه

 20 بر چسب بچسبانید .

 22 یخ بگذارید .آزمایشگاه بفرستید یا درون  بالفاصله به آزمایش  برگه با  همراهادرار را  نمونه

 21 جدا کنید .لوله گیری ندارد ، سوند را از  نمونهمخصوص دریچه اگر سوند پالستیکی نیست و 

 23 شود. ریخته درون ظرف استریل  به  نمونه میزان الزم از  دهیداجازه 

42 قسمت مدخل سوند و داخل سوند خود داری کنید . به از دست زدن   

62 گیری خود داری کنید . نمونهاز برخورد سوند با  داخل ظرف   

52 الکل ضد عفونی کنید. پنبه و سر سوند را با لوله گیری سر  نمونهپس از پایان   

 23 آزمایشگاه بفرستید . بهروی ظرف برچسب مشخصات بیمار را  بچسبانید و سریع 

ای غیر عادی ھرا از نظر شفافیت، بو، رنگ و ویژگی  نمونهآزمایشگاه را ثبت کنید . به گیری و ارسال  نمونهزمان و تاریخ 

 بررسی کرده و ثبت کنید . 

 در صورت نیاز حجم جذب و دفع بیمار را نیز بنویسید . 

28 

 

 نکات آموزشی:

 برداری برای کشت و بررسی تأثیر روند درمان صورت می گیرد ، نوع انتی بیوتیک دریافتی بیمار را ثبت کنید . نمونه که در صورتی 
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 سواب از حلق  به وسیله گیری  نمونهنوع فعالیت: 

 بررسی ترشحات وسیله  به  پاتوژن هاشناسایی :هدف

 –در خواست آزمایش  برگه  –برچسب  –کشت استریل لوله  –سواب استریل قابل انعطاف  –چراغ قوه  –دستکش وسایل مورد نیاز : 

 چوب زبان  –اسپکولوم بینی ) انتخابی( 

 : پرستار واجد شرایط یا کاردان آزمایشگاه عامل انجام کار

 ردیف مراحل انجام کار

 2 ید .ھروش کار را برای بیمار شرح د

 1 طول نمی کشد .  دقیقه2شود ولی کار بیش از  تهوعممکن است در حال انجام کار دچار حالت  کهبیمار بگویید  به 

 3 صاف در تخت خود یا روی  صندلی روبروی شما بنشیند .  بخواهیداز بیمار 

 4 دستان خود را بشویید .

 6 دستکش بپوشید .

 5 عقب ببرد .  بهید سر خود را ھاز بیمار بخوا

 3 ید .ھپایین فشار د بهبا چوب زبان ، زبان را 

 8 آرام شد مجدداً آبسالنگ را وارد کنید . کهید چند نفس عمیق بکشد و در صورتی ھداشت چوب را خارج کنید و از بیمار بخوا تهوعاگر بیمار احساس 

 9 نخورد ( .فک ها ، زبان و  دندان ها به سواب  که ید ) مراقب باشید ھطرفین حلق تماس دبه کنید و  دهانسواب استریل را وارد 

 20 ید . ھقرار د شیشه نمون گیریدر بالفاصله سواب را خارج کنید و 

 22 دستکش خود را خارج کنید . 

 21 دستان خود رابشویید . 

 23 ظرف بچسبانید .  بهکنید و  تهییه را نمونه بر چسب حاوی نام بیمار ، شماره اتاق ، نام پزشک ، زمان و تاریخ و محل جمع آوری 

42 آزمایشگاه ارسال کنید .  بهرا  نمونهآزمایش را تکمیل کنید و  برگه  

62 ) در صورت وجود ( را ثبت کنید . نمونه، درمان آنتی بیوتیک بیمار و رنگ و بوی  غیر طبیعی  نمونهزمان و تاریخ ، محل جمع آوری   

 
 

 سواب از زخمبه وسیله گیری  نمونهنوع فعالیت :

 زخم از نظر وجود عفونت آزمایشگاهیبررسی  تهییه نمونه جهت  :هدف

 –بر چسب  –ظرف مخصوص کشت  –سواب استریل  –الکل یا بتادین  پنبه –فور سپس استریل  –:دستکش استریل  وسایل مورد نیاز

 در خواست آزمایش برگه–مجدد زخم  جهتوسایل پانسمان 

 یا کاردان آزمایشگاه  بهیار –: پرستار عامل انجام کار
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 ردیف مراحل انجام کار

 2 دستان خود را بشویید .

 1 ید .ھبیمار شرح دبه نحوه انجام کار را 

 3 دستکش استریل بپوشید .

 4 با فور سپس استریل پانسمان روی زخم را بردارید . 

 6 الکل یا بتادین تمیز کنید .  پنبه دور زخم را با  ناحیه 

 5 محل خشک شود .  دهیداجازه 

 3 آرامی بچرخانید .(  بهبا سواب استریل مقداری از ترشحات روی زخم را بردارید ) یا سواب را داخل زخم کنید و 

 8 . دهیددرون ظرف کشت قرار  بالفاصلهسواب را از روی زخم بر دارید و 

 9 آزمایشگاه ارسال کنید .  بهدرخواست آزمایش برگه  همراه به  بالفاصلهظرف را 

 20 ای خود را خارج کنید .ھدستکش 

 22 ای استریل بپوشید . ھدستکش 

 21 زخم را پانسمان کنید .

 

 سواب از مقعد وسیله  به گیری نمونه نوع فعالیت : 

 ی ھبررسی آزمایشگا جهت  نمونه جمع آوری داف :ھا

در برگه  –برچسب  –گیری استریل نمونه ظرف  –محلول نرمال سالین  –سواب استریل  –صابون و آب  –دستکش وسایل مورد نیاز :

 پرستار واجد شرایط یا کاردان آزمایشگاه  عامل انجام کار :خواست آزمایش 

 ردیف مراحل انجام کار

 2 ید .ھدالیل و روش انجام کار را برای بیمار توضیح د

 1 م کنید . ھخلوت بیمار را فرا

 3 دستان خود را بشویید . 

 4 دستکش استریل بپوشید . 

 6 را با آب و صابون بشویید . ناحیه 

 5 کنید .  آغشته نرمال سالین به سواب را 

 3 سانتی متر در بزرگساالن وارد مقعد کنید .  4سانتی متر در نوزادان و  2اندازه  به سواب را 

 8 ید.ھرکتوم تماس د هایدیواره  به آرامی بچرخانید و  بهسواب را خارج می کنید  کهدر حالی 

 9 ید .ھسواب را داخل ظرف قرار د

 20 آزمایشگاه ارسال کنید .  بهرا نمونه در خواست آزمایش را تکمیل کنید و  برگه

 22 ر غیر طبیعی را ثبت کنید . ھنوع درمان آنتی بیوتیکی و بو و ظا هرگیری و  نمونهساعت ، تاریخ و محل 

 نکات آموزشی :
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 درخواست آزمایشگاه بنویسید .  برگهدرمان آنتی بیوتیک را در  -

 می شود . ناحیه باعث تحریک پذیری  که  را با الکل ضد عفونی نکنید چراپرینه  ناحیه های گیری از زخم : زخم نمونهبرای  -

 :اهدافمدفوع  نمونهعنوان فعالیت : گرفتن 

 آزمایشگاه  بهمدفوع  نمونهفرستادن  -1

 در مدفوع   پاتوژن هاتشخیص وجود خون ، انگل و تخم انگل ، صفرا ، چربی ،  -2

 وسایل مورد نیاز :تشخیص رنگ ، غلظت و بوی مدفوع  -3

 برداری  نمونهظرف مخصوص  –چوب مخصوص با آبسالنگ  –پاراوان  –دستکش  – لولهلگن و 

  بهیارکمک  عامل انجام کار :

 ردیف مراحل انجام کار

 2 ر وقت احساس دفع داشت شما را خبر کند . ھید ھبخوااز بیمار 

 1 ید . ھروش انجام کار را برای بیمار شرح د

 3 دور بیمار پاراوان بکشید . 

 4 دستکش بپوشید . 

 6 لگن تمیز و خشک را زیر بیمار بگذارید . 

 5 نمایی  کنید فقط مدفوع را در لگن بریزد .ھبیمار را را

گیری بگذارید و پس از نوشتن نام بیمار  نمونهبا استفاده از آبسالنگ مقداری از مدفوع را بردارید و در ظرف مخصوص 

 آزمایشگاه ارسال کنید . به و بخش 

3 

 8 ای بیمار را بشویید . ھلگن را بردارید و دست 

 9 اتاق نظافت ببرید .  به لگن را 

 20 ید . ھبیمار را در وضعیت مناسب قرار د

 22 دستکش را درآورید .

 21 را بشویید .  ھادست 

 23 ید . ھچگونگی انجام کار و ساعت آن را گزارش د

مدفوع از طریق انما باید  نمونه کهدر صورتی   -آزمایش تأثیر دارد  ھدستمال توالت در نتیجاستفاده از  داشتن ادرار و  -نکات آموزشی :

 شود فقط از آب ساده یا نرمال سالین استفاده کنید .  هگرفت

 مدفوع را در یخچال محتوی مواد غذایی و دارو نگذارید . نمونهرگز ھ -

 

 

 

 

 

 



 

 

 73  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گزارش نویسی
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 نویسی  گزارش

 تعریف:   

تعویض و تبادل اطالعات درمورد بیمار به صورت نوشتاری و یا گفتاری بین گروه مراقبت کننـده بهداشـتی درمـانی راگزارش گویند.برقراری 

 درمانی به وسیله گزارشدهی به یکدیگر صورت می گیـرد .  -ارتباط حرفه ای موثر بین اعضاء گروه بهداشتی 

 ثبت و گزارش اطالعات مناسب ، دقیق و صحیح اعضاء گروه بهداشتی  درمانی ازجمله پرستاران میتواند برنامه مراقبتیسازمان یافته و جامعی

 را برای مراقبت ازمددجو برنامه ریزی واجـرا نمایـد کـه نتیجـه آن ارتقـاء کمـی و کیفـی برنامـهمراقبتی خواهد بود.   

صورت می گیرد. در  ( Consultation)یا مـشاوره  ( Report) ، گزارششفاهی(Record )طریق ثبت در پرونده گزارش بیماران از 

انتهای هر نوبت کاری دربیمارستان، پرستاران به پرستاران شیفت بعدی، گزارش شفاهی و کتبی خود را ارائهمینمایند. از مهمترین مسئولیت 

دادن گـزارش شـفاهیبـه دیگـرهمکاران حرفهای )پزشک، پرستار، مسئول آزمایشگاه و...( میباشد  های پرسـتار نوشـتن گـزارش بیمـاران و

 که درافزایش کیفیت مراقبـت از بیمـاران اهمیـتبسزایی دارد.  

 اهداف گزارش نویسی  

 اهداف ثبت گزارش بیماران شامل موارد زیر می باشد:  

 برقراری ارتباط   -1

درمـانی از وضـعیت بیمـار واقدامات درمانی  –اولین هدف ثبت گزارش بیمـاران، در  جریـان قـرار دادن دیگـر افـراد گـروه بهداشـتی 

 است.  

 برنامه ریزی مراقبتی  -2

 براساس داده های روزانه و تغییر وضعیت بیمار و پیشرفت وی برنامه مراقبتی طراحی می شود.

 برآورد کیفیت  -3

براساس گزارش ثبت شده در پرونده بیمار، به کیفیت مراقبت از وی پی برده می شـود . در صـورت وجـود مـشکالت،برای بهبود کیفیت 

مراقبت از بیمار، آموزش های ضمن خدمت برگزارمی گردد. همچنین برای انتخاب اسـتانداردهایمراقبتی، از پرونده بیماران نیز استفاده می 

 شود.  

 گویی به مسائل قانونی و مالی   پاسخ-4
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 گزارشات ثبت شده در پرونده بیمار، به عنوان مدرک قانونی است. در صورتی که بیمار یا خـانواده وی شـکایتیدر مورد کیفیت مراقبت داشته

موقع صورت گیرد. بیماران  باشند، بهترین منبع و مدرک، پرونده بیمـار مـی باشـد.  بنـابر این ثبـت  گـزارش بایـستیدقیق، صحیح و به

 هزینه درمانی خود را براساس گزارشات ثبت شـده در پرونـده کـه چـهنوع مراقبت هایی را دریافت نموده اند، حساب و پرداخت می نمایند.  

 آموزشی  -3

 گزارشات موجود در پرونده بیمار، برای آموزش دانشجویان گروه پزشکی استفاده می گردد.  

 تحقیقی  -6

درمانی فعالیت دارند، بـه بررسـی و مطـالعـه پرونـده بیمـاران مـیپردازند و اطالعات  –ژوهشگرانی که درزمینه حل مشکالت بهداشتی پ

 الزم را کسب می نمایند و راهکارهای مناسب را ارائه می دهند.  

 تاریخی  -7

درمانی بیمار، ممکن است در سال های بعد مورد نیاز باشد. به همین دلیـل اطالعـاتدرج شده در پرونده  –اطالعات و یافته های بهداشتی 

 بیمار، ارزش تاریخی دارد.  

 اعتباربخشی  -8

 سازمان بهداشتی با استفاده از گزارش های ثبت شده، مراقبت های استاندارد را به دست آورده و تعریف می نماید.   

 ارش علمی و صحیح  خصوصیات یک گز

پرستاری الزامی  هـای نکته زیر در ثبت گزارش صحیح جهت پیشگیری از اشتباهات احتمالی ، طراحی و اجرای مناسب مراقبت 5رعایت 

 است.   

                                                        Actuality حقیقت  -2 

  Accuracy    دقت -1   

 Completeness and Concise کامل و مختصر-3

 Current پویا-4  

 Organizeسازماندهی -6

     Confidential محرمانه -5 

 

 حقیقت در گزارش نویسی:   

 گزارش صحیح بایستی حقایق را بیان نماید، اطالعات واقعی منجربه تفسیر و درک اشتباه نمی گردد.  

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

 از کاربرد کلماتی که ایجاد شک، تردید و یا ابهام در فرد خواننده گزارش می نماید جدا خودداری نمایید.  

 هیچ عنوان از کلماتی چون به نظر می رسد، ظاهراً و ممکن است استفاده نکنید.  به

 مثال:  

 گزارش صحیح: 

 بیمار اظهار می دارد دچار اختالل در خواب است، قادر به انجام کارهای خود نیست، حوصله صحبت با دیگران را ندارد، اشتهای خوبی به غذا

 ندارد.   

 گزارش غلط: 

 ه نظر می رسد.  بیمار افسرده ب

 دقت در گزارش نویسی :  

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

 مثال :  

 گزارش صحیح: 

 مایعات )آب( مصرف نموده است.   cc350بیمار  

 گزارش غلط:

 بیمار به میزان کافی مایعات دریافت کرده است.    

 گزارش صحیح :

 طول دارد.    cm6زخم ایجاد شده در ربع تحتانی سمت راست شکم  

 گزارش غلط:

 زخم ناحیه شکم بزرگ و شکافدارمی باشد.    

 غیراستاندارد جدا خودداری نمایید.   (Abbreviation)در تهیه گزارش از کاربرد عالئم اختصاری 

ید و سپس در گزارش نویسی استفاده کنید.  در ثبت گزارشات پرستاری به هیچ عنوان عالئم اختصاری استاندارد را نیز دقیق هجی نمای

نبایستی اقدامات مراقبتی و درمانی که توسط یک پرستار انجام مـیشود توسط پرستار دیگری ثبت یا چارت گردد.  در گزارشات پرستاری در 

 چـه کاری ،توسـطچه کسی و چه زمانی انجام شده است.    ارتباط با اقدامات درمانی و مراقبتی بایستی به وضوح ذکر گردد
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چنانچه گزارش پرستار  دقیق و با اطمینان نباشد قانوندانان نیز در حیطه کاری خـود و قـضاوت دچـار شـک وابهام می گردند و در نتیجه 

اء گزارش دهنده می باشد. امـضاء ی صادره قابل اعتماد نیست. عامل دیگر جهت اطمینان از صحت و دقت گزارشات داشتن امضأر

 .شـخصبایستی دارای این مشخصات باشد: نام و نام خانوادگی، سمت، رتبه، تاریخ و ساعت  

 

 

 

 کامل بودن گزارش :  

اطالعاتی که در گزارشات پرستاری ثبت می گردد بایستی کامل و در ضـمن مختـصر نیـز باشـد. نوشـته هـایمختصر درک آسانی دارد و 

نوشته های طوالنی خواندنش مشکل است و وقت را تلف می نماید.  در تهیه گزارش پرستاری بایستی از کاربرد کلمات غیرضروری اجتناب 

 نمود. 

 ارش :  پویا بودن گز

گزارش نویسی باید بصورت پویا و بدون تاخیر انجام شود. تاخیر در گـزارش کتبـی و شـفاهی مـی توانـد سـبب بـروز اشتباهاتی جدی 

باط گردد و در نتیجه نیازهای مراقبتی بیمار با تاخیر برطرف گردد. به عنوان مثال نارسایی و تاخیر در ثبـتگزارش و یا گزارش شفاهی در ارت

 با افت فشار خون می توانـد موجـب تـاخیر در اسـتفاده از داروهـای مـورد نیـازحیاتی گردد.  

 تصمیم گیری در ارتباط با مراقبت از بیمار باید براساس اطالعات گزارش شده جاری صورت گیرد.  

 طور جاری و بدون وقفه ثبت گردد شامل :  ه فعالیتها و وقایعی که بایستی ب

 ی   عالئم حیات .2

 تجویز دارو و اقدامات درمانی    .1

 آماده کردن بیمار برای تستهای تشخیصی   .3

 تغییر در وضعیت سالمت   .4

 پذیرش، انتقال، ترخیص یا مرگ بیمار   .6

 اداره تغییرات ناگهانی در وضعیت بیمار  .5

 سازماندهی گزارش :  

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

 محرمانه بودن گزارش :  
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کلیه گزارشات باید محرمانه ودور از دسترس همراهان و وابستگان بیمار باشد . بیمارستان حق تکثیر هیچ یک از اوراقپرونده بدون اجازه 

 ارد.  بیمار را ند

 قوانین ثبت گزارش  

 (Content) مندرجات  

 اطالعات باید کامل، صحیح، مناسب، دقیق و حقیقی باشد.   

 یافته های بیمار ثبت شود و از تفسیر آن خودداری گردد . 

 از به کار بردن کلماتی که ممکن است برای خواننده معانی مختلفی ایجاد کند ) مانند خوب، متوسـط، کـافی، طبیعـیو...  ( خودداری شود. 

 خودداری شود. برای ثبت گزارش می توان از معیار یـکتا ده استفاده نمود . مثالً -امروز به نظرم بهتر است :از به کاربردن کلمات کلی مانند 

گزارش شده است . ثبت مشکالت بیمار و مداخالت پرستاری و عکس العمل بیمار  9تا  3بوده در صورتی که دیروز 3تا 1امروز کمردرد بیمار 

 از نظر نظم و توالی رخداد آن بایستی انجام شود . 

رش در پرونده بیمار براساس استانداردهای کلیه مشاوره های طبی بایستی ثبت گردد تا پرستاران دیگر نیز از آن آگاهی یابند . ثبت گزا

حرفهای و خط مشی مرکز درمانی مربوطه باید صورت گیرد.  از به کاربردن کلمات کلیشه ای و یا مبهم در هنگام نوشتن گزارش بیمار باید 

 خودداری نمود.   

در صورتی که پرستار نسبت به دستورات و معالجات نامناسب پزشک، تذکر و یا سوالی را مطرح می نماید، باید زمان و تاریخ واکنش و توجه 

پزشک را دقیقاً ثبت نماید. اگر از طریق تلفن مـشکل مـورد نظـر مطـرح مـی گـردد، پرسـتار دومی که به هنگام مکالمه حضور داشته، نیز 

ا باید امضاء نماید. همچنین اگر بـا  مـدیره پرسـتاری نیـز تمـاسگرفته شده باید ثبت گردد. ثبت این نوع گزارش در موارد قانونی گزارش ر

 موجب حمایت از پرستار و سایر مراقبـت کننـدگانمرکز درمانی  میگردد.  

(Timing )زمان بندی 

ساعت آن در پرونده درج گردد. در صورتی که وضعیت بیمار وخیم باشد، ثبت  همزمان با مشاهده و انجام مداخالت پرستاری، تاریخ و

گزارش به طور مکرر بر پایه خط مشی مرکز درمانی صورت می گیرد ثبت دقیق زمانی مداخالت پرستاری اهمیت دارد. در هنگام مراقبت از 

 بت گردد.  بیماران بدحال، قبل از ترک بخش، موارد مهـممربوط به وضعیت بیمار باید ث

 (Format)ها چارچوب برگه

ثبت گزارش باید بر روی برگه های طراحی شده مناسب صورت گیرد. برای چاپ و یا نوشتن می توانید از خودکار سیاه و یا آبی استفاده 

د، از خودکار قرمز استفاده شود. نمایید. نوشته باید خوانا باشد. در مواردی کـه بیمـارنکته یا حساسیت خاصی دارد که باید مورد توجه قرار گیر

 از لغات صحیح و استاندارد، اختصارات و عالمت های مشترک استفاده شود.   
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برای ثبت رایانه ای از راهنمایی های مخصوص آن استفاده گردد. تاریخ و ساعت هر ثبت گزارش باید نوشته شود. مداخالت پرستاری با 

 در پی نوشته شـود و فـضای خـالی بـا یـک خـط پـرشود.   توجه به زمان انجام آن، بر روی خطوط پی

 امضاء مسئول و یا پاسخ گویی

(Accountability)  

ت، پس از یادداشت در پرونده بیمار، فرد ثبت کننده باید نام کوچک، فامیل و عنوان خود را نوشته و امضاء نماید. در صورت عدم انجام مراقب

موارد ثبت شده، نباید امضاء گردد. از پاک کردن و الک گرفتن هرگز نباید استفاده کرد  بر روی هر صفحه، نام و مشخصات بیمار ثبت شود. 

 از ارسال پرونده بیمار به مدارک پزشکی، از کامل بودن آن اطمینان حاصل شود.   قبل

 

 

(Confidentiality)رازداری 

مرکز  بیماران از نظر قانونی و اخالقی انتظار دارند، اطالعات موجود در پرونده آن ها محرمانـه بمانـد. دانـشجویان پرسـتاریباید از خط مشی

 درمانی و قوانین موجود در مورد دستیابی به پرونده بیماران آگاهی داشته باشند.   

ز پرونده بیماران در محدوده حرفـه ای خـود اسـتفاده نماینـد. از نظر اخالقی، تمام درمانی، دانشجویان می توانند ا –در مراکز آموزشی 

اطالعات خوانده شده را باید محرمانه تلقی کنند. در گزارشات شفاهی و یا دست نویس خود، نباید نام واقعی و دیگر مشخصات بیمار را ذکر 

 کنند .  

 گزارشات شفاهی  

اتیک است که هدف آن انتقال اطالعات ضروری برای مراقبت از بیماران می باشدپرستاران روزانه چندین گزارش شفاهی یک ارتباط سیستم

ی مرتبه از گزارش شفاهی استفاده می نمایند. در این نوع گزارش ، پرستار خالصـه ای از فعالیتهـاو شرایط بیمار را )در زمان ترک بخش برا

 یگر منتقل می نماید.  ارائه گزارش شفاهی به اشکال مختلف صورت می گیرد.   استراحت و یا پایان شیفت ( به پرستار د

 گزارش مشکل بیمار  

ارائه گزارش به واحد یا بخش های مورد نیاز بیمار صورت می گیرد. این گزارش ها تأکید بـر مـشکل بیمـار دارد. هـرنوع مشکل بیمار به 

 صورت ذیل باید ارائه شود :  

مشکل مراقبتی بیمار همراه با تشخیص پزشکی و پرستاری  یافته هایی که مشکل را کامالً شرح می دهد.مداخالت انجام شده در روز و  

میزان موفقیت آن برای حل مشکل گزارش تغییر وضعیت بیماربسیاری از گزارشات پرستار در طول نوبت کاری، مربوط به تغییر وضعیت 

 بیمار می باشد
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سرپرسـتار و یـا دیگـرپرستاران گزارش می شود. راهنمای اصلی گزارش تغییر وضعیت بیمار، برمبنای یافته های قابـل انـدازه که بـه 

 گیـری اسـت ونشان دهنده میزان تغییر وضعیت می باشد.  مواردی که می باید در این گزارش ارائه شود عبارت است از:  

 اشته است.   مشخصات فردی بیمار که تغییر وضعیت د .2

 میزان تغییر وضعیت بیمار با توجه به یافته های قابل اندازه گیری اولیه ارائه شود.  .1

 عالئم و نشانه های عوارض بالقوه بیان گردد .  .3

 هر گونه مداخله انجام شده همراه با نتایج آن بیان شود.   .4

و پرستار می باشند. در هنگام ثبت گزارش از فرآیند پرستاری گزارش به پرستار دیگر در این نوع گزارش، گزارش دهنده و گیرنده هر د

 استفاده می شود.   

 

 

 

 گزارش به پزشک  

هنگامی که پرستار به پزشک گزارش می دهد باید از تشخیص های پزشکی استفاده نماید. قبل از گزارش به پزشـک،پرستار یافته های 

س وضعیت بیمار را شرح می دهد. یافتـه هـای بـهدست آمده به گونه ای شرح داده عینی و ذهنی و تغییرات بیمار را بررسی می کند سپ

 شود که پزشک را در تعیین تشخیص پزشکی و معالجات مناسب کمک نماید .   

 چهارنوع گزارش شفاهی توسط پرستاران استفاده می شود :  

 Reportschange of shiftگزارش تعویضشیفت

 Telephone reportsگزارش تلفنی   

 Transfer reportsگزارش انتقالی  

 Incident reports گزارش حوادث اتفاقی

 گزارش تعویض شیفت :  

یکی از مهمترین کاربردهای گزارش شفاهی گزارش تعویض شیفت است که ممکن است بصورت کنفـرانس و یـا درصورت راند بالینی 

ارای مزایای متنوع و قابل توجهی می باشد. در یک بررسی زمان راند بالینی در یک بخش در کنار تخت بیماران انجام شود . راند بالینی د

دقیقه متغیر بوده است. گزارش تعویض شیفت ممکن است بصورت شفاهی، نوار ضبط صوت و یا در طول راند  46دقیقه تا  30بخش از 

 بالینی بخـش در کنـار تخـتبیماران داده شود.  
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اجازه میدهد تا در مورد سواالت مطرح شده در ذهن خویش بازخوردی فوری دریافت نمایند.در طی مدت راند بالینی  راند بالینی به پرستاران

ممکن است نکات هشداردهنده ای از سوی بیماران یادآوری گردد.با توجه به این امر که پرستاران مسئولیتهای زیاد و متنوعی دارند این 

 یض شـیفتبا سرعت و با کفایت انجام شود.   مسئله بسیار مهم است که گزارش تعو

در هنگام راند بالینی عالوه بر گرفتن اطالعاتی که ما را در طراحی مراقبت پرسـتاری یـاری مـی دهـد فرصـت مناسـبیجهت ارزیابی 

رارتباط با مراقبتهای دریافت شده مچنـین بـه بیمـار ایـن امکـان را مـی دهـد کـه دهمراقبت پرستاری دریافت شده را نیز به ما می دهد و 

 بحث نماید.

 گزارشات تلفنی:   

 گزارشات تلفنی راه سریع و مناسب در انتقال اطالعات می باشد. اشخاصی که در گزارشـات تلفنـی نقـش دارنـد بایـدمطمئن باشند: 

 اطالعات واضح است .2

 اطالعات صحیح است  .1

 اطالعات دقیق است  .3

 اطالعات خالصه است .4

 گزارش تلفنی وضعیت بیمارباید درپرونده وی ثبت گردد.  .6

 موارد ثبت شده عبارتند از:  

ح تلفن  -بـهدکترم  2011زمان و نام فرد ارائه دهنده وگیرنده پیام تلفنی ، اطالعات ارائه ودریافت شده دربرگه گزارش مثال: درساعت 

س.درموقع گزارش تلفنی به پزشک حتما پرونده  -می باشد.  پرستار ت 01/3نمودم و اطالع دادم جواب آزمایش سطح پتاسیم آقای احمدی 

بیماردردسترس پرسـتار باشـد تاهرگونـه سـئوال پزشـک ازجملـه عالئـمحیاتی قبلی بیمار، رژیم درمانی و غیره با توجه به آن پاسخ داده 

 میشود.   

 :راهنمای دستورتلفنی  

ریع و با عجله پزشک مجددا ازوی بخواهید که دستورات را روشن تر بیانکند. نام بیمار ، شماره برای پیشگیری ازخطا دردرک دستورات س

 اتاق و تشخیص بیمار دقیقا مشخص شود.پس ازاتمام دستورات پزشک ،دستورات وی مجددا بازگو شود.  

شک و دستورداده شـده  می باشد که باید بطورکامل طریقه ثبت دستورات تلفنی شامل تاریخ و زمان دستورداده شده ، نام بیمار، پرستار ، پز

نوشته شود.ازمقررات بیمارستان پیروی کنید.  دستورات شفاهی بایستی توسط دو پرستار کنترل و امضا شود. براساس مقررات بیمارستان 

 ساعت پس ازدستورات تلفنی (.  14پزشک مسئول دستورتلفنی دستورات نوشته شده را بایستی امضا کند )حداکثرتا 

 گزارش انتقالی:  
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هنگام انتقال بیمار ازیک بخـش بـه بخـش و یـا مرکـز درمـانی دیگـرالزم اسـت پرسـتار خالصـه ای ازوضـعیت وی ومراقبتهای انجام 

 شده را دربرگه انتقال بنویسد.

 مثال موقع انتقال بیمار ازبخشهای ویژه و یا ریکاوری به بخشهای دیگر.گزارش انتقال به صورت تلفنی و یا حضوری داده میشود.    

 پرستاربه ترتیب مـوارد زیـررا بایـد درهنگـام ارائـه گـزارشانتقال مورد توجه قراردهد :  

 زمان وتاریخ انتقال  نام ، سن ، نام پزشک معالج و تشخیصهای پزشکی بیمار ،  .2

 وضعیت سالمتی فرد درحال حاضر  .1

 برنامه مراقبتی درحال حاضر  .3

 هرنوع بررسی ومداخله ویژه مورد نیازبیماردرکوتاه مدت تا استقرارکامل دربخش جدید  

 وسایل خاص مورد نیاز بیمار )مثل لوله ها ووسایل طبی( 

 والسیون ( نوشتن نام پرستارتحویل گیرنده  توجهات خاص ) مثالً احیاء قلبی ریوی ویا وضعیت ایز

 گزارش حوادث:  

هدف ازگزارش حوادث ، شناسائی خطـرات وپیـشگیری ازآن درآینـده مـی باشـد وبـرای ارتقـاء کیفـی کارپرسـتاراناستفاده می شود. 

 ه و در مواقـعلزوم ازآن بهره گیرند.   پرستاران موظفند با سیاستها و  قوانین مرکزدرمانی در رابطه با گزارش حوادث آشـنا بـود

 درنوشتن گزارش حوادث موارد زیر باید رعایت شود :  

نوشتن نام پرستاری که حادثه را دیده و با آن روبرو شده است. به طورمختصرودقیق وکامال عینی حادثه شرح داده شود.هرگونه اقداماتی که 

دیده صورت  گرفته  گزارش داده شود. برای حادثه تفسیروتعبیرنوشته نشود.حادثه باید  توسط پرستار، پزشک ویا سایرهمکاران برای حادثه

 هرچه سریعتربه مسئول مربوطه گزارش شود.گزارش حادثه باید با شماره مخصوص نوشته وحفظ گردد.  

 گزارش نباید کپی شود.  

 گزارش نویسی گام به گام  گزارش بدو ورود :  

 نویسی ارزش فوق العادهای دارد پس قید ساعت و تاریخ بستری مهم است.ذکر زمان در موقع گزارش 

 شر ح حال: 

شامل سن، جنس، وضعیت تأهل، مشکالت بالقوه و موجود و این که مشکل فعلـی از چـهزمـانیشروع شده، چه شدتی داشته و چه 

نام پزشک، محل ارجاع، ثبت ساعت اطالع به پزشک، ثبت ،سیستمهایی از بدن را دربردارد سابقه بستری، عمل جراحی، سابقه خانوادگی

 ثبت دقیق عالئم حیاتی، عالئم  ذهنی و عینی و حسی بیمار باید بگونه ای مطلوب گزارش گردد.  ،ساعت ویزیت پزشک 

 ،EKGگرافیها، مشاورهها و ثبت اقدامات انجام شده شامل آزمایـشات، داروهـا) شـامل  نـام دارو، دوز دارو ، راه مـصرف و نـام پرسـتار(  

 ویزیت پزشک و در مجموع ثبت موارد قابل پیگیری الزم است.  
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 گزارش قبل از عمل :  

ثبت ساعت تحویل بیمار به اطاق عمل و نحوه انتقال ) برانکارد، صندلی چرخدار و غیره (   ثبت  عالئم حیاتی نهایی قبل از تحویل به  

  BP –TPR – GCSبا قید  اطاق عمل  ثبت وضعیت عمومی بیمار

ثبت وسایل و تجهیزات متصل به بیمار ) سندها، لوله تراشه و غیره (   ثبت دستورات دارویی )پریمید( قبل از عمل    آمادگی انجام شده  

نین وغیره )انما، شیو و غیره( در مورد سزارین ذکر سن حاملگی و علت سزارین و وضعیت جنین ثبت میشود.کنترل صدای قلب و حرکات ج

 الزامی است.  ثبت نام و نا م خانوادگی پرستار و امضا ءگزارشات فوق با قید ساعت و تاریخ  

 گزارش ریکاوری :  

ثبت ساعت ورود به اطاق ریکاوری ثبت نوع عمل انجام شده ثبت نوع بیهوشی ، سطح هوشیاری وتاریخ شروع و پایان عمل وضعیت  

 ) ثبت عالئم حیاتی زمان تحویل و ثبت اتصاالت مربوطه مثل-عمومی بیمار ) استفراغ ،خونریزی و... ( با قید ساعت ، نا م وامضاء پرستار 

FC،NGT  ،ه، چست تیوب   وزنه ، هموواک... (  لوله تراش 

ثبت تحویل نمو نه های بیوپسی  به پرسنل یا همراه  بیما ر همراه با در خواست ثبت هر گونه مشکالت نامطلوب و نا خواسته که در اطاق  

در زمان کوتاهی پس از انتقال با ید عمل اتفاق افتاده است ومی توانـد بـرروی مراقبـتبعداز عمل موثر باشد. ثبت هر مدا خله  یا ارزیابی که 

 تو سط پرستار بعدی فورا صورت گیرد. در سزارین ثبت جنس نوزاد و آپگار، آنومالی ظاهری ویا به ظاهر سا لم ثبت شود.  

 

 گزارش بعد از عمل :  

 ساعت تحویل ویا ورود به بخش    ثبت نوع عمل انجام شده    

هوشیاری ، درد و غیره  ثبت وضعیت درن ها و تیوب ها و سایر اتصاالت بیمار از نظر کارکرد  و سطح  V/Sثبت وضعیت عمومی با قید  

 ORثبت اقدامات انجام شده و قابل پیگیری   چارت برون ده ادراری در ساعت اولیه   صحیح و ترشحات وپانسمان  ثبت عالئم حیاتی و 

سانتی مترثبت روزهای بعد از عمل بعد از تاریخ روز عمل در محل های مربوطه در  1در باالی  عالئم حیاتی با رنگ قرمز به بلندی حدود 

و  سزارین ذکر ساعت تماس مادر ونوزاد و ساعت شروع تغذیه با شیر ماد ر ، استفراغ و وضـعیت دفـع ادرارومدفوع نوزاد و مراقبت از بند ناف

یره در بخش زنان و زایمان گزارش نوزاد هم به دنبال گزارش مادر نوشته می سایر اقدامات انجام شده برای نوزاد مانند ویزیت پزشک و غ

 شود حتی اگر نوزاد سالم باشد. 

 گزارش ترخیص :  

کنترل این که ترخیص بیمارتوسط پزشک امضاء شده باشد. وضعیت عمومی بیمار حین ترخیص با قیدعالئم حیاتی،ساعت ترخیص وخروج  

ی مربوطه داده شده ) شفاهی ، پمفلت و غیره ( آموزش های ضمن ترخیص شامل : ر ژیم غذایی ، فعالیت   از بخش با ذکر همراهآموزش ها

 ، دارو ، مراقبت از زخم و عالئم هشدار دهنده کـهباید به پزشک مراجعه کنند.   
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ا رضایت شخصی مرخص میشوند روشن نمودن هر گونه سوال بیمار در مورد مراجعات بعدی دادن کارت ترخیصدر مورد بیمارانی که ب 

گرفتن اثر انگشت الزامی است. در مورد بیمارانی که به دلیل مشکالت مالی ترخیص نمی شـوند ،اقـدامات دارویـی وپرسـتاری طبـق 

 دسـتورپزشک باید ادامه یابد و ثبت گردد.

اقامـت در بیمارسـتان داشـتهباشد. چنانچه نوزاد از نظر  ترخیص مادر و نوزاد در یک  زمان انجام گیرد حتی اگـر یکـی از آن دو نیـاز بـه 

 پزشکی مرخص است تا زمانی که مادر مرخص نشده اسـت  گـزارش  نـوزاد در پرونـدهبیمار باید ادامه داشته باشد.   

تحویل داده اید و در شناختی مطمئن شـو ید کـه بـه بـستگان نزدیـک ، بیمـار را -در موردکودکان و افراد دارای مشکالت فکری  

 صورتیکه تحویل گیرنده بستگان درجه یک نباشند ثبت آدرس تحویل گیرنده و مشخصات ویالزم است.  

 گزارش فوتی:  

عینی با قید ساعت و تاریخ( ثبتساعت بد حال شدن)در موارد نا گهانی(ثبت ساعت  -وضعیت عمومی قبل از فوت)عالئم حیاتی، عالئم ذهنی 

رگواهی فوت )گواهی فوت یا توسط پزشک مربوطـه صـادرگردیده یـا توسـطپزشک قانونی صادر میگردد(. در مورد فوت فوت، نحوه صدو

هفته به باال نیاز به تاریخ و گواهی فوت دارد(.راهنمایی مادر و خانواده 10نوزاد جنس،آپگار زمان تولد یا مرده بدنیا آمده، سن جنین ) که از 

 ت های فوت.   جهت مشاوره ژنتیک و عل

 ذکر این نکته در پرونده که جسد به چه کسی تحویل شد یا در سردخانه بیمارستان گذاشته شد.   

باید نام ونام خانوادگی جسد، سن، بخشی که بستری بوده و تاریخ فوت نوشته شده و روی کاور یا روی بدن وی و روی ملحفه چسبانیده  

 شود.    

 نکات کلیدی :  

نظر به اهمیت گزارش پرستاری در فرآیند درمان بیماران و ارزش حقوقی و قضاییآن،نکـاتمهـم در مـورد نوشـتنگزارش پرستاری یادآوری 

 می گردد.  

 جهت ثبت گزارش پرستاری از برگه های استاندارد استفاده نمایید.   

 د.   جهت ثبت گزارش پرستاری فقط از خودکار آبی یا مشکی استفاده نمایی

 به منظور جلوگیری از اتالف وقت، انتقال صحیح مطالب و سرعت بخـشیدن بـه کارهـا گـزارش را خوانـا و مرتـببنویسید.   

 مشخصات بیمار را در باالی اوراق گزارش بطور کامل درج نمایید.   

ه باید گـزارش پرسـتاری  در هر شیفت به صورت استفاده نمایید.) الزم به ذکر است ک 14الی  2جهت ثبت ساعت گزارش نویسی از اعداد 

 مجزا نوشته شود و شیفت ثبت گزارش نیز قید گردد (  

 وضعیت عمومی و همودینامیک بیمار را بر اساس عالیم بالینی و آزمایشگاهی ثبت نمایید.   

 تنفسی بیمار و عملکرد سیستمهای حیاتی بدن را ثبت کنید.     -تعداد و ریتم ضربان قلبی
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ازبیمارتوضیحات الزم را صـورت اسـتفاده از هـر گونـه وسـایل مکـانیکی )ونتیالتـور ، مانیتورینـگ ، پـیس میکـر  و......( جهـت مراقبـت در

نمایید.وضعیت خواب واستراحت و میزان فعالیت و وضعیت دفعی بیمار را حتماً ثبت کنید.بیانات و نشانه هایی را که بیمار عنوان یادداشت 

 نموده است با استفاده از کلمات خود بیمار یادداشت کنید.   

ت بـه اقـدامات مربوطـهثبت نمایید.ضروری است تمام اقدامات دارویی و درمانی را همراه با ساعت اجرای آنها و ذکر واکنشهای بیمار نـسب

 کلیه موارد ثبت شده در گزارش پرستاری با ثبت دقیق ساعت مشاهده یا اجرای آن باشد.    

از با توجه به داروهایی که بیمـار مـصرف مـی کنـد ،عـوارض جـانبی آن را مـد نظـر قـرار داده و در صـورت بـروزبالفاصله گزارش نمایید. 

 اقدامات پرستاری قبل از اجرای آنها اجتناب کنید.     ثبت

پس از مشاهده هر گونه وضعیت غیر عادی یا ارائه مراقبـت هـای خـاص )ایزوالسـیون ( در اسـرع وقـت اقـدام بـهگزارش نویسی نمائید. 

 اید ثبت نمایید.   انحصاراً در گزارش، مراقبتهایی را که خود ارائه نموده و یا بر اجرای آنها نظارت داشته

گزارش پذیرش بیمار باید بسیار کامل نوشته شده و شامل ساعت ورود بیمـار، نحـوه ورود )بـا پـای خـودش ، بـابرانکارد، توسط اورژانس 

اماتی را که ، توسط همراهیان و...  (، وضعیت هوشیاری بیمار ، عالئـم حیـاتی هنگـام ورود و سـایرموارد مهم مشاهده شده باشد. اقد226

باید در شیفت های بعدی انجام و یا پیگیری شـوند گـزارش نماییـد. )آمـادگی جهـت آزمایـشات پاراکلینیکی ، تشخیصی ، جواب مشاوره 

 ها  و... (   

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

در صورت بروز موارد غیر طبیعی در وضـعیت همودینامیـک بیمـار ، آزمایـشات پـاراکلینیکی و مـشاهده عـوارضجانبی داروها ،موارد 

مشاهده شده را عالوه بر ثبت دقیق در گزارش ، در صورت ضرورت به پزشک اطالع دهید. در صورتیکه بیمار از طریق داخل وریدی مایع 

مـایع در یـافتی در شـیفت خـود را محاسـبهنموده و عالوه بر تنظیم سرم بیمار میزان مایع دریافتی وی را در  دریافت می کند میزان

 گزارش قید نمایید.   

را دارد بایـد فـرم کنتـرل جـذب ودفـع درپرونده گذاشته شده و  (  I&O)درصورتیکه بیمار دستور کنترل میزان جذب و دفـع مایعـات 

فع در هر شیفت با ذکـر نـوع و روش دریافـت مایعـات همچنـین مقـدار و نـوعهرگونه مواد دفعی بطور دقیق ثبت شود. میزان جذب و د

را در برگه کنترل جذب و دفع و نیـز در برگـه چـارتعالئم حیاتی در ستون مربوطه  ( I&O) ساعته 14شبکار باید در پایان شیفت خود جمع 

 ثبت نماید.    

 ئم و نشانه ای را که در صورت بروز به پزشک اطالع داده میشود را ثبت نمایید.   هرگونه عال 

 ثبت هر گونه حادثه یا اتفاقی که سالمتی بیمار را به مخاطره انداخته )سقوط ، اشتباهات دارویی و.... ( ضـروریاست.  

ایـد در ایـن زمینـه دقـتکافی برای جلوگیری از بروز مسئولیت درج صحیح دستورات پزشک در کاردکس با پرستار مسئول شـیفت اسـت و ب

اشتباهات بعمل آید. دستورات اجرا نشده پزشکان را با ذکر علت ثبت نمایید.کلیه اطالعات ضروری در مورد دستورات دارویی اجرا شده را 

 ثبـت کنیـد  )نـام دارو، دوز دارو تـاریخ و سـاعتشروع، زمان و راه تجویز(.   
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ت تیک روی ساعت تجویز دارو به منزله داده شدن دارو به بیمار و کشیدن دایره دور آن به معنی ندادندارو به بیمار می باشد که زدن عالم

 در هر حالت باید نام دهنده دارو روی محـل تیـک یـا دایـره ثبـت شـود )در برگـه گـزارشپرستاری در قسمت ثبت داروها(.  

طور مختصر ذکر شده ه لت و کشیدن دایره دور ساعت تجویز باید علت آن در بـاالی سـاعت تجـویز داروبدر صورت ندادن دارو به هر ع

 برخـی از علـل احتمـالی عبارتنـد از: .ودر گزارش پرستاری نیز در مورد آن توضیح داده شـود  

 (  …موجود نبودن دارو، پایین بودن فشار خون بیمار و

زشک معالج گزارش مینمایید )حضوری، تلفنی( دقیقا ثبت کنید. در صورت نیاز به ثبت گزارش تلفنی ، شرایط اطالعاتی را که خودتان به پ

 زیر را بطور کامل رعایت کنید:   

 پرستار امضاء شود.    1دستور تلفنی در برگه دستورات پزشک ثبت و توسط 

   ساعت به امضاء پزشک مربوطه رسانده شود.  14دستور تلفنی ظرف مدت 

زمان برقراری تماس تلفنی ، نام و سمت شخـصی کـه بـا وی تمـاس گرفتـه شـده، نـام شـخص تمـاس گیرنـده، اطالعات داده شده و 

 اطالعات گرفته شده ثبت شود. از تصحیح عبارات اشتباه در گزارش به وسیله الک گرفتن یا سیاه کردن  آنها اجتناب کنید.   

ر گزارش شرایط زیر را بطور کامل رعایت کنید: بر روی مورد اشتباه خط بکشید به نحوی که قابل خواندن جهت تصحیح موارد اشتباه د

اصالح )را نوشــته و گــزارش صــحیح را بعــد ازجمله (اصــالح شــد )باشد.در قــسمت بــاال و یــا جلــوی مــورد اشــتباه؛ جملــه 

ادامه دهید.از مواردی که منجر به تحریف گزارش می شود اجتناب کنید از جمله: اضافه نمودن مواردی به گزارش بدون آنکه تعیین شود (شد

 که موارد مذکور بعداً اضافه شده است.  

-شت های سایرین  اضافه نمودن مواردی به یاددا-دوباره نویسی و یا تغییر گزارش-ثبت اطالعات نادرست در گزارش پرستاری 36-1

بطور کامل و جامع با ذکر کلیه مراحل  ( C.P.R)  تخریب یا مخدوش نمودن گزارشهای قبلی یا موجود  گزارش عملیات احیاء قلبی ریوی 

 احیا باید در پرونده  ثبـتشود.        

باشد. در صورت استفاده از اختصارات در در بین مطالب مندرج در گزارش پرستاری وابتدا وانتهای گزارش جای خالی وجود نداشته  -33

تی گزارش پرستاری ، اختصارات قابل قبول بین المللی را بکار ببرید.آموزشهای ارائه شده به بیمار را در گزارش پرستاری ذکر نمایید.در صور

 ید.   که بیماری شفاهاً  مسئولین درمانی بیمارستان را تهدید به تعقیب مواردی نماید دقیقاً گزارش نمای

در خصوص مشاورههای پزشکی باید توجه شود که دستورات مشاوره فقط در صورتیکه توسط پزشک معـالج یـاپزشک مقیم در پرونده 

طـور مـستقیم و بـدون اطـالعپزشک معالج اجرا گردد.از سوگیری در ه دستور اجرای آنها داده شده قابل انجام می باشد و نباید هیچگاه ب

مار با صفات نا خوشایند بپرهیزید.  از انتقاد سایرین در گزارشات پرستاری خودداری نمایید.گزارش پرستاری باید در توصیف شخصیت بی

انتهای شیفت برای پرهیز از اشتباه و خط خوردگی نوشته شود.  ) در بخشهای ویژه و یـادر صورتی که روش تقسیم فعالیت به صورت 

case method د بـه صـورت پیوسـته ثبـتگردد و در انتهای شیفت بسته شود (.  انتهای گزارش پرستاری و باشدگزارش پرستاری بای
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 اقدامات دارویی به طور کامل بسته شود ، نام ، نام خانوادگی  و سمت پرستار مربوطه به طور خوانا ثبت شود.گزارش را ممهور به مهر اسمی

 ائید.خود به همراه شماره نظام پرستاری نموده و امضاء نم
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 مفهوم اکسیژن درمانی و ساکشن
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وجود اکسیژن برای حفظ ادامه زندگی، الزم است . دستگاه های قلبی تنفسی ، مسئولیت تامین نیازهای بدن به اکسیژن را برعهده دارند . 

خون می شوند تنظیم کننده های عصبی وشیمیایی در پاسخ مکانسیم تهویه ، پرفوزیون ونقل وانتقال گازهای تنفسی سبب تامین اکسیژن 

  به تغییر نیاز بافتها به اکسیژن ، تعداد وعمق تنفس را کنترل می کنند

 فیزیولوژی تنفس

اکثر سلولهای بدن انرژی مورد نیاز خود را از واکنشهای شیمیایی با شرکت اکسیژن وحذف دی اکسید کربن کسب می کنند تبادل گازهای 

 بین هوای محیطی وخون می شود فرایند اکسیژن رسانی شامل سه مرحله تهویه ، پرفوزیون  وانتشار است .  تنفسی

فرآیند حرکت گازها به داخل وخارج ریه ها را تهویه می نامندجهت انجام تهویه ، هماهنگ بودن خصوصیت عضالنی وکشسانی ) تهویه : 

مهمترین عضله دخیل در عمل دم دیافراگم است . این عضله توسط عصب فرنیک  االستیک ( ریه وتوراکس وسالمت عصبی ضروری است

 که از طناب نخاعی در چهارمین مهره گردنی منشا می گیرد عصب دهی می شود 

بین       Pao)2میلی متر جیوه وفشار اکسیژن شریانی ) 46تا  36(در محدوده  2pacoهدف از تهویه حفظ فشار دی اکسید کربن شریانی ) 

 میلی متر جیوه است.  200تا  96

عروقی برای پمپ کردن خون اکسیژن دار به بافتها وبازگرداندن خون بدون اکسیژن به ریه ها  –به توانایی دستگاه قلبی  پرفوزیون :

  اطالق می شود .

ی تنفسی ، ارگانها ، اعصاب وعضالت مسئولیت انتقال مولکولها از یک محل به محل دیگر را برعهده دارد برای تبادل گازها  :انتشار

  تنفسی باید سالم باشند ودستگاه عصبی مرکزی بتواند چرخه تنفسی را تنظیم کند

 اختالل در عملکرد تنفس

ها یا شرایطی که روی تهویه یا انتقال اکسیژن تاثیر می گذارند باعث اختالل در عملکرد تنفسی می شوند سه اختالل اصلی تنفسی  بیماری

 هیپرونتیالسیون ، هیپوونتیالسیون وهیپوکسی هستند.شامل 

 هیپرونتیالسیون

وضعیتی است که میزان تهویه برای دفع دی اکسید کربن وریدی حاصل از متابولیسم سلولی بیش از حد الزم است هیپرونتیالسیون می 

 ل بالینی بیمار افزایش تعداد وعمق تنفس است . تواند ناشی از اضطراب ، عفونت ودارو عدم تعادل اسیدوباز ، تب و...باشد. عکس العم
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 هیپوونتیالسیون

زمانی رخ می دهد که تهویه حبابچه ای قادر به تامین نیاز بدن به اکسیژن یا دفع دی اکسید کربن کافی نباشد با کاهش تهویه  حبابچه ای 

   ( افزایش می یابد 2Pacoفشار دی اکسید کربن شریانی )

روی هم خوابیدن حبابچه ها اطالق می شود مانع از تبادل طبیعی اکسیژن ودی اکسید کربن می گردد با روی هم آتلکتازی شدید که 

  خوابیدن حبابچه ها ، تهویه ریوی کاهش یافته وهیپوونتیالسیون رخ می دهد

 هشدار

ند منجر به هیپوونتیالسیون شود این ( تجویز نامناسب وزیاد اکسیژن می تواCOPDدربیماران دچار بیماریهای مزمن انسدادی ریوی )

مددجویان به سطح باالیی از اکسیژن می تواند منجر به هیپوونتیالسیون شود این مددجویان به سطح باالیی از دی اکسید کربن عادت کرده 

یزان اکسیژن شریانی اند و گیرنده های شیمیایی آنها حساسیت خود را به دی اکسید کربن از دست داده اند محرک تنفسی آنها کاهش م

 است در صورت تجویز مفرط اکسیژن نیاز به اکسیژن بر طرف می شود وتحریک تنفسی کاهش می یابد 

 هیپوکسی

کاهش میزان اکسیژن خون شریانی است وزمانیکه این کاهش اکسیژن در سطح سلولی منجر به کاهش اکسیژناسیون بافتی  هایپوکسمی

به اکسیژن رسانی ناکافی به بافتها  در سطح سلولی گفته می شود ممکن  هیپوکسیمی شود به عبارتی گردد اصطالحابه آن هیپوکسی گفته 

 است کاهش عرضه یا مصرف اکسیژن در سطح سلول ودر اثر موارد زیر رخ دهد :

 کاهش سطح هموگلوبین وظرفیت حمل اکسیژن توسط خون .2

 کاهش غلظت اکسیژن دمی .1

 اکسیژن از خون مثال در مسمومیت با سیانیدناتوانی بافتها برای برداشت  .3

 کاهش انتشار اکسیژن از حبابچه به خون مثال در پنومونی .4

 کاهش پرفوزیون بافتی با خون اکسیژن دار مثال به دنبال شوک .6

 اختالل تهویه مثال در شکستگی های مکرر یا ضربه به قفسه سینه .5
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 عالئم ونشانه های هیپوکسمی

وج غیر ممکن است زیرا درقسمتهای مختلف بدن آن بسیار متفاوت است میزان طبیعی اکسیژن خون شریانی اندازه گیری هایپوکسی نس

 میلی متر جیوه است  200-80

 بدن به هیپوکسمی با افزایش تعداد وعمق تنفس ، که تالشی جهت تهویه آلوئولی بیشتر است واکنش نشان می دهد

 از عضالت کمکی تنفس ؛ تعریق وسیانوز ظاهر می گردد. در نتیجه عالئم تنگی نفس به صورت استفاده 

با افزایش تالش وتقالی تنفسی میزان مصرف اکسیژن نیزبیشتر شده منجر به ایجاد یک سیکل معیوب می شود که نتیجه آن خستگی 

 واحتمال ایست تنفسی است

درت تمرکز ، کاهش سطح هوشیاری سرگیجه وتغییرات به طور کلی نشانه های بالینی هیپوکسمی : نگرانی ، بیقراری ، از دست دادن ق

  رفتاری قادر به دراز کشیدن نیستند وخسته وبیقرار به نظر می رسند

هیپوکسمی  معموال یه هیپوکسی منتهی می شود ) کاهش تحویل اکسیژن به بافتها( نشانه ها وعالئم هیپوکسی بستگی به سرعت بروز 

 هیپوکسمی دارد

تغییر عملکرد دستگاه عصبی مرکزی همراه است زیرا مراکز عصبی بیش از سایر بافتها به کاهش اکسیژن حساسیت  هیپوکسمی ناگهانی با

  دارند

 اکسیژن رسانی

  %12در اکسیژن تراپی گاز اکسیژن را با فشار بیش از آنچه در اتمسفر محیطی وجود دارد به بیمار می رسانند  بیش از  •

 با تجویز اکسیژن ودرمان هایپوکسمی می توان از هیپوکسی بافتی جلوگیری کرد  •

  هدف از اکسیژن تراپی شامل کاهش کار تنفس وبرداشتن فشار از روی میوکارد است •

کمک می اکسیژن تراپی موجب  پیشبرد اتساع ریه ، تخلیه ترشحات وبازنگه داشتن راه هوایی به مددجو در جهت تامین نیاز به اکسیژن  •

 کنند برخی از مددجویان به منظور تامین اکسیژن مورد نیاز به درمان با اکسیژن نیاز دارند .

اکسیژن درمانی ارزان ، قابل دسترس ومورد استفاده در مکانهای مختلف برای رفع یا پیشگیری از هیپوکسی بافتی می باشد هدف نهایی  •

 اکسیژن درمانی پیشگیری یا رفع هیپوکسی است .
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  اکسیژن جایگزینی برای درمان نیست وفقط در مواقع الزم باید استفاده شود  •

 با اکسیژن باید به عنوان یک دارو برخورد شود دارای عوارض جانبی خطرناکی مثل آتلکتازی یا مسمومیت با اکسیژن است.  •

 همانند هر دارویی باید مقدار مصرف یا غلظت اکسیژن به صورت پیوسته بررسی شود •

 شش قانونی که درمورد تجویز دارو باید رعایت گردند ، در خصوص تجویز اکسیژن هم باید مراعات شوندهمان  •

 احتیاطات ایمنی

اکسیژن گازی است که بسیار قابل اشتعال می باشد اگرچه بصورت خودبخودی مشتعل نمی شود یا سبب انفجار نمی گردد اما اگربا جرقه  •

یکی تماس پیدا کند ، به آسانی باعث آتش سوزی می شود با افزایش استفاده از اکسیژن در منزل ، حاصل از  شعله آتش یا وسیله الکتر

 مددجویان وکارکنان بهداشتی ودرمانی باید از خطر ناشی از اشتعال اکسیژن مطلع باشند

  اکسیژن در غلظت های باال دارای قابلیت اشتعال فراوان است •

 اقدامات جهت ایمنی مددجو

 ار ممنوع بر درب اتاق وباالی تخت مددجو نصب کنید . عالمت سیگ •

 از کارکرد صحیح وسایل الکتریکی موجود در اتاق مددجو مطمئن شوید •

 محل نزدیکترین عامل اطفاء حریق را شناسایی کنید •

 مسیرهای خروج وتخلیه محل را شناسایی نمایید •

 را بررسی کند تا از وجود اکسیژن کافی مطمئن شویدقبل از انتقال مددجو میزان اکسیژن موجود در مخازن قابل حمل  •

 منبع اکسیژن

 اکسیژن از طرق مخازن یا اکسیژن سانترال تجویز می شود •

 مخازن اکسیژن که به شکل کپسول می باشند به صورت عمودی در کنار تخت مددجو قرار داده می شوند •

 از رگالتور ها برای کنترل میزان اکسیژن تجویزی استفاده می گردد  •

 رگالتورها به صورت جداگانه بوده که به کپسول اکسیژن متصل می گردند •
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 روشهای تجویز اکسیژن

 ابزارهای الزم برای تجویز اکسیژن به دو گروه عمده تقسیم می شوند 

 (High Flow system) . سیستمهای با جریان زیاد اکسیژن2

( ؛ماسک با استنشاق مجدد بخشی از Non Rebreathing Maskماسک ونچوری ، ماسک بدون  استنشاق مجدد هوای بازدمی ) 

 ( :Partial Rebreathing Maskهوای بازدمی ) 

  (low Flow system ). سیستمهای با جریان کم اکسیژن 1

 می کند  مثل : کانوالی بینی ، ماسک ساده  صورت .  بیمار هوای اتاق را  با اکسیژن تنفس    :

 Nasal Connualکانوالی بینی 

سانتی متر طول  2/6این سیستم متداولترین راه تجویز اکسیژن است .وسیله ساده وراحت برای تجویز اکسیژن است . دوشاخک که حدود 

 نی قرار می گیرند دارند ودرمرکز لوله ای یکبار مصرف واقع هستند در درون حفره های بی

درصد به بیمار رساند . معموال  14-44برابر   2FiOلیتر در دقیه تجویز می گرددکه میزان  5تا 2اکسیژن از طریق کانوال با جریان حداکثر 

 لیتر در دقیقه استفاده نمی شود زیرا سبب خشکی مخاط دهان می شود 4از جریان بیش از 
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 (میزان جریان اکسیژن چند لیتر در دقیقه باشد 2FIOی به غلظت اکسیژن دمی ) پرستار باید بداند که جهت دستیاب

 هنگام استفاده از این ابزار سوراخهای بینی باز وتنفس از طریق بینی امکان پذیر باشد

 همچنین مراقب بروز آزردگی پوست روی گوشها و داخل حفره بینی در اثر بیش از حد محکم بودن کانوالی بینی باشد

 والی بینی ندرتا برای تجویز اکسیژن طوالنی مدت استفاده شده زیرا مخاط حلقی دهانی  دچار تحریک وآزردگی می گرددکان

 مقدار زیادی از اکسیژن از طریق بینی ودهان خارج می گردد 

 ماسک اکسیژن

وسیله ای برای تجویز اکسیژن به کار می رود . طراحی آن به صورتی است که روی دهان و بینی را می پوشاند و توسط یک کش برروی 

 صورت ثابت می شود دارای دونوع است: 

 الف. ماسک ارائه دهنده غلظت کم

 ب. ماسک ارائه دهنده غلظت باال

 ماسک ساده صورت

تا  30در دقیقه در غلظت  5-20برای درمان کوتاه مدت استفاده می گردد . به خوبی روی صورت ثابت نمی شود واکسیژن را با سرعت 

 به مددجو می رساند تجویز اکسیژن با این روش موثرتر از کانوالی بینی است .  50%

 به دلیل تشدید احتباس ، ممنوع است  استفاده از این نوع ماسک برای مددجویان دچار احتباس دی اکسید کربن 

 این ماسکها باید کامال با بینی مماس شودلیکن به صورت نباید فشار آورده شود وباعث قطع جریان خون شود

  2coلیتر در دقیقه یا بیشتر تنظیم شودتا از تجمع هوای بازدمی در زیر ماسک واستنشاق مجددآن که حاوی  6جریان اکسیژن به میزان 

                 ت اجتناب گرددباالس
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 ماسک ذخیره کننده اکسیژن

 ( :Partial Rebreathing Maskالف . ماسک با استنشاق مجدد بخشی از هوای بازدمی ) 

 را ایجاد می کنند 50 -80در حدود  2FiOلیتر در دقیقه ،  5 -20این ماسکها با تجویز اکسیژن به میزان  

بیشتری به بیمار می رساند   2FiOره ساز بوده ، ذخیره مصنوعی اکسیژن را افزایش می دهد و در نتیجه این نوع ماسک دارای کیسه ذخی

از هوای بازدمی نیز به کیسه ذخیره ساز برمی گردد در واقع حجم برگشتی از فضای مرده آناتومیک است که هنوز غنی از اکسیژن  ⅓تقریبا 

 است .   2COرطوب است وحاوی مقدار کمی بوده ، گرم وم

لیتر در دقیقه باشد . به  5جهت اطمینان از اینکه بیمار حجم زیادی از هوای بازدمی را مجددا تنفس نمی کند ، باید جریان اکسیژن حداقل 

از حجم کیسه ذخیره ساز کاسته شود در غیر این صورت  نیز می تواند در کیسه ذخیره ساز تجمع یابد  ⅓نحوی که با هر دم بیش از 

 وموجب افت درصد اکسیژن داخل کیسه گردد

 ( :Non Rebreathing Maskالف . ماسک بدون  استنشاق مجدد هوای بازدمی )

ازه ورود هوای بازدمی به داخل کیسه ذخیره ساز را نمی دهد . بوسیله این ماسکها دارای کیسه ذخیره ساز با دریچه یک طرفه هستند که اج 

درصد ایجاد کرد . در این نوع ماسک باید کیسه را  96 -200میزان FiO 2لیتر اکسیژن در دقیقه ، می توان  5 -26این ماسکها با تجویز 

لیتر در  5-26گنجایش خود جمع شود اگر سرعت اکسیژن از  ⅓درمدت دم مورد مشاهده قرار داد . کیسه نباید با هر بار تنفس بیش از 

 دقیقه باشد می توان مطمئن بود که کیسه ذخیره پر باقی می ماند
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 Transtrachealاز طریق تراشه 

 تجویز اکسیژن از طریق تراشه روشی است که برای مددجویان دچار بیماریهای مزمن ریه بکار می رود در این شیوه یک کاتتر کوچک از

طریق برش جراحی در قسمت پایین گردن محل غشاء کریکوتیروئید مستقیما به درون تراشه فرستاده می شود اکسیژن به طور مستقیم به 

 درون تراشه تجویز می گردد 

 مزایای این روش

 عدم اتالف اکسیژن به درون جو

 مددجو درجریان های پایین تر ، به اکسیژن رسانی کافی دست می یابد

 اکسیژن موثرتر وارزان تر استتجویز 

 عوارض جانبی کمتری دارد

به دلیل داشتن محدودیت حرکتی کمتر راحتی وظاهر بهتر تمایل مددجویان جهت استفاده از اکسیژن افزایش می یابد . پس از التیام استوما، 

ش داده می شود تا کتتر دچار انسداد نشود بار در روز به مددجو آموز 3درخصوص نحوه خارج کردن وشستشو کتتر با محلول نمکی حداقل 

 به داخل نای تجویز می گردد 8Frلیتر در دقیقه از طریق کاتتر شماره  4دراین شیوه حداکثر میزان اکسیژن معموال کمتر از 
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 Venturi Maskماسک ونچوری 

ترین روش برای غلظت صحیح وکنترل شده  جهت تجویز اکسیژن با جریان باال استفاده می شوند این ماسکها قابل اعتماد ترین، دقیق

 اکسیژن هستند . 

این وسایل طوری طراحی شده اند که هوای اتاق را با جریان ثابتی از اکسیژن مخلوط کرده سپس به ریه ها می فرستندبه علت سرعت 

باالی جریان گاز در این سیستم همواره میزان ثابتی از اکسیژن در سیستم جریان داشته هوای اضافی همراه با دی اکسید کربن بوسیله این 

 ر ماسک خارج می شود جریان سریع از زی

 در این نوع ماسک آداپتورهای قابل تعویض وجوددارد که مقدار ثابتی از اکسیژن را با حجم ثابتی از هوا مخلوط کرده به بیمار می رسانند

 ( است COPDمهمترین مورد مصرف ماسک ونچوری در بیماریهای مزمن انسداد ریه )

  

 (Face Tentچادر صورت)

دیگری جهت تجویز اکسیژن در سیستم با جریان آهسته اکسیژن است مزیت این دستگاه آن است که که می توان  چادر اکسیژن روش

 4-8را دقیقا کنترل کرد. با این وسیله ، با تجویز   2FiOرطوبت زیادی را با آن به مددجو رساند از معایب آن نیز این است که نمی توان 

 فراهم گردد %40لیتر در دقیقه اکسیژن ، درحدود 
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T-Piece یاT- Tube 

 این وسیله روی لوله تراشه قرار می گیرد واز طریق آن اکسیژن با فشار باال به بیمار داده می شود. این ابزار می تواند عالوه بر تجویز

PaCO 2شود و از افزایش   PEEPسانتی متر آب 6قاومتی که در سر راه بازدم ایجاد می کند ، سبب تولید حدود اکسیژن ، توسط م

 جلوگیری نماید . 

 عوارض اکسیژن تراپی

 این عارضه بروز   می کند   %50در صورت مصرف اکسیژن با غلظت بیش از     سمومیت با اکسیژن :  .2

ساعت پس از دادن اکسیژن با فشار باال رخ می دهد . تجویز اکسیژن موجب کاهش فعالیت مژکهای  48 -14تغییرات پاتولوژیک ریه ها 

 مخاطی شده منجر به تجمع ترشحات در راههای هوایی ونهایتا پنومونی غیر عفونی می شود 
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ه وبرونش همراه با احساس درد در پشت جناغ سینه ، احتقان بینی ودرد نشانه های اولیه مسمومیت با اکسیژن شامل التهاب خفیف  ، تراش 

 در هنگام دم وسرفه است که تدریجا سرفه ها شدید تر ودرد پشت جناغ بیشتر شده وتنگی نفس بروز پیدا می کند . 

ادم غیر قلبی وسفت شدن وفیبروز  مسمومیت با اکسیژن در نهایت به تخریب غشاء تنفسی وکاهش تولید سورفکتانت ، آتلکتازی پیشرونده ،

 ریه می انجاند 

 . صدمات چشمی :

 قرار می گیرند اتفاق می افتد .  %200صدمات شبکیه در بالغین که در معرض اکسیژن  

نتیجه مددجویانی که مبتال به بعضی از بیماریهای شبکیه نظیر دکولمان می باشند ، مستعد تر هستند اشک ریزش ، ادم ، اختالل بینایی ، 

 عوارض سمی اکسیژن با غلظت باال روی قرنیه وعدسی در بالغین است

      تجویز مقادیر زیاد اکسیژن در نوزادان نارس ممکن است موجب دکولمان شبکیه وبروز کوری شود

 . آتلکتازی جذبی : 3

 %39طور طبیعی هوای استنشاقی حاوی  این عارضه ممکن است بعلت خارج کردن نیتروژن از آلوئولها توسط اکسیژن ایجاد می شود به

اکسیژن است نیتروژن درحالت نرمال حجم باقی مانده را که موجب باز نگه داشتن آلوئولها می شود حفظ می کند ، زیرا  %12نیتروژن و

ز غشاء تنفسی قابل جذب جذب نیتروژن از غشاء آلوئولی بسیار ضعیف است . زمانیکه به دنبال تجویز مقادیر باالی اکسیژن ) که به راحتی ا

 است ( این گاز جایگزین نیتروژن گردد حجم باقی مانده کاهش یافته کالپس آلوئولی ایجاد می شود  

 ساکشن

وقتی مددجو قادر به پاک کردن ترشحات تنفسی از طریق سرفه کردن نباشد پرستار باید با ساکشن نمودن ، راه هوایی را پاک کند . انواعی 

 تراشه ای و ساکشن راه هوایی مصنوعی است .  –حلقی وبینی حلقی ، ساکشن دهانی  –ن شامل ساکشن دهانی از روشهای ساکش

این روشها براساس اصول مشترکی استوار هستند با توجه به استریل بودن ناحیه حلقی دهانی و نای ، ساکشن باید به صورت استریل انجام 

ترشحات باید پس از ناحیه حلقی دهانی وتراشه انجام گردد . در همه انواع ساکشن از  گیرد . دهان تمیز محسوب می شود ولذا ساکشن

  کاتتری استفاده می شود که نوک آن گرد بوده ودر طول قسمت انتهایی آن چند سوراخ وجود دارد
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، ساکشن باید انجام شود  تعداد دفعات ساکشن بستگی به وضعیت مددجو ونیاز وی دارد . درصورت کشف ترشحات از طریق مشاهده وسمع

 . 

  ساعت یک بار تولید نمی شود ، بلکه تولید آن عکس العملی به وضعیت مرضی است ؛ لذا دلیلی برای  1یا 2خلط به صورت مداوم ویا هر

 ساعت در همه مددجویان وجود ندارد  1تا  2انجام روتین ساکشن هر 

  دچار هیپوکسی ، هیپوتانسیون ، بد نظمی های قلبی وآسیب دیدگی مخاط ریه ها کنداز سوی دیگر ساکشن کردن مکرر می تواند مددجو را  

 ساکشن دهانی حلقی

 دستکش تمیز یکبار مصرف را به دست غالب خود بپوشید  .2

 از ماسک یا محافظ صورت استفاده کنید .1

 کاتتر ساکشن را به لوله رابط متصل کنید در صورت وجود ماسک اکسیژن آن را بر دارید .3

ه تتر را وارد دهان مددجو کنید در حالیکه ساکشن را روشن کرده اید کاتتر را در اطراف دهان ، شامل حلق وخط لثه جابه جا کنید تا زمانیککا .4

 ترشحات وارد دستگاه شوند

 مددجو را به سرفه کردن تشویق کنید ودر صورت لزوم ساکشن کردن را دوباره تکرار نمایید .6

 ل کاتتر آن را با محلول نرمال سالین غیر تزریقی شستشو دهیدبرای پاک کردن ترشحات داخ .5

 پس از انجام ساکشن دستگاه را خاموش کرده وکاتتر را در جای خشک وتمیز برای استفاده بعدی نگه دارید  .3

 ساکشن بینی حلقی وبینی تراشه

بق دستور پزشک افزایش دهید . مددجو را به انجام درصد یا مطا 200. در صورت لزوم قبل از شروع ساکشن میزان اکسیژن دریافتی را تا 2

 تنفس عمیق تشویق کنید

 ) تجویز اکسیژن وانجام تنفس عمیق به کاهش هیپوکسی ناشی از ساکشن کمک می کند 

 . دستکش استریل بپوشید . یا دستکش استریل را در دست غالب ودستکش غیر استریل را در دست غیر غالب بپوشید1

را با دست غالب خود بدون تماس باسطوح غیر استریل ، ولوله رابط را با دست غیر غالب خود بردارید کاتتر را به لوله . کاتتر ساکشن 3

 متصل کنید
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. با دست غیر غالب خود وسیله تجویز اکسیژن را برداریددر حالیکه ساکشن خاموش است ، با استفاده از انگشت شست واشاره ) دست 4

 امی در هنگام دم وارد بینی کنیدغالب ( کاتتر را به آر

سانتی متر کتتر را به سمت کف بینی وبه  8تا  4سانتی متر ودر شیرخواران وبچه های کم سن وسال  25. در بزرگساالن کاتتر را حدود 6

 سمت نرمه گوش فرو کنید

ثانیه مددجو را به طور متناوب ساکشن  26الی  20. با گذاشتن وبرداشتن انگشت شست دست غیر غالب خود روی دریچه کاتتر ، به مدت 5

 کنید در حالیکه که کاتتر بین انگشتان شست واشاره خویش می چرخانید به آرامی آن را خارج کنید 

 ساکشن

اگر در حین ساکشن مددجو دچار زجر تنفسی شود بالفاصله کاتتر را خارج کرده ودرصورت نیاز اکسیژن مکمل استفاده نمایید در مواقع 

نس ، اکسیژن را می توان مستقیما از طریق کاتتر تجویز نمود بدین کنظور کاتتر را از لوله ساکشن جدا نموده واز طریق آن اکسیژن اورژا

 تجویز کنید

 ساکشن  لوله تراشه  یا لوله تراکئوستومی

  . اندازه کاتتر ساکشن نباید از نصف اندازه قطر راه هوایی مصنوعی ، بیشتر باشد 

  ترشحات باید تا حد ممکن بدون آسیب رساندن باشد . برای جلوگیری از وارد شدن آسیب به مخاط ریه ها ساکشن نباید در خارج کردن

 میلی متر جیوه باشد . 280و 210هنگام جاگذاری کاتتر انجام شود وفشار ساکشن باید بین 

  ساکشن را باید به صورت متناوب ودرهنگام خروج کاتتر انجام داد 

 دن کاتتر احتمال جدا شدن ترشحات چسبیده به اطراف لوله تراشه افزایش می یابد  با چرخان 

 .پرستار باید ماسک وعینک محافظ بپوشد ممکن است پوشیدن گان نیز الزم باشد 

   لیتر اکسیژن در دقیقه هیپر اکسیژنه کنید  20 – 26قبل از شروع ساکشن مددجو را با تجویز 

   ثانیه طول نکشد  26تمام مراحل ساکشن از ورود کاتتر تا خروج آن بایستی سریع باشد وبیش از 
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آموزش از موضوعاتی است که همیشه مورد توجه بشر بوده است، انسان در هر مـوقعیتی درصـدد اسـت تـا بـا فراگیـریدانش و مهارتهای 

د جدید بتواند در شرایط مختلف نیازهای خـود را بـرآورده سـازد، هـر مـوقعیتی کـه تجربـه مـیکنـدنیازهای جدیدی را در مقابل خود میبین

 یادگیری مهارتهای خاص حیات او را تضمین نماید.   و چه بسا 

ت از دست دادن سالمتی و احیاناً بستری شدن در بیمارستان یکی از موقعیت هایی است که نیاز بـه یـادگیری را دو چنـدانمی نماید. به عبار

ش بـه بیماردر هنگام بیماری و بستری شدن در دیگر بیماری، فرصتی برای آموزش و یادگیری فراهم مینماید و در همین راستا مفهوم آمـوز

 بیمارستان شکل گرفته است.   

آموزش به بیمار یکی از ابعاد مهم مراقبتهای پرستاری و از نقش های کلیـ دی پرسـتاران در ارائـه خـدمات بهداشـتی ودرمانی به شمار 

 میرود.   

وزش به بیمـاران دارنـد. ایـن بخـش جـز مهمـی از وظـایفمستقل آنان مطالعات نشان داده است که پرستاران نقش ارزنده ای در آم

محسوب میشود. زیرا پرستاران دسترسی بیشتری به بیمار  و خـانواده وی دارنـد و زمـان بسـیاری را صـرفمراقبت از بیمار می کنند و در 

 نتیجه فرصت های مکرری برای آموزش فراهم می شود.   

دهنده به بیمار و خانواده وی کمک می کند تا توانایی آنان در مراقبت از خـود افـزایش یابـ د و در نتیجه سالمتی  پرستار در نقش آموزش

 ارتقاء یافته و از بیماری ها پیشگیری شود.   

ونی است، عوامل متعددی ضرورت آموزش را نمایان می سازد که یکی از مهم ترین آنها اهمیت سالمتی نسبت بـه درمـان در قـرنکن

ی بنابراین افراد نیازمند کسب دانش و تغییر نگرش در زمینه سـالمتی هسـتند. اقامـت کوتـاهتر در بیمارسـتان، خروج زودتر از تخت، آمادگ

را برای گذراندن دوره نقاهت در منزل، افزایش بیماری هـای مـزمن ، افـزایش نـا تـوانی ومعلولیت ها از عواملی هستند که نقش آموزش 

 مهم می سازند.   

با توجه به محدودیت های مراکز مراقبت های بهداشتی و ضرورت کاهش هزینه ها که کوتاه کردن مدت بستری را مـیطلبد و همچنین 

پیشرفت های تکنولوژی پزشکی که سوال های زیادی را در مقابل بیماران قرار داده است نیاز بـه اطـالعرسانی و افزایش آگاهی بهداشتی 

 مردم از اولویت و اهمیت خاص برخوردار شده است.   

 اثرات ارزنده و مفید آموزش به بیمار بارها در تحقیقات مختلف تایید شده است از آنجائیکه حفـظ و ارتقـاء سـالمتی ازاولویت های سیستم

قبـت ازخود کلید اصلی رسیدن  به این منظور های بهداشتی در جهان محسوب می شود آموزش بـه بیمـار و افـزایش توانـایی افـراد در مرا

است. آموزش به بیمار باعث افـزایش ر ضـ ایت مـددجو ، بهبـود کیفیـت زنـدگی، اطمینان از تداوم مراقبتها، کاهش اضـطراب بیمـار، کـ 

دجو در انجام فعالیت های روزانه اهش بـروز عـوارض بیمـاری و افـزایش شـرکت در برنامـههـای  مراقبت بهداشتی و افزایش استقالل مد

 می شود.   

تحقیقات نشان داده اند افزایش دانش و مهارت بیمار موجب کاهش استرس و اضطراب شده و کاهش مصرف داروهای مخدر پس از عمل 

از  %42خشد و بهبود می ب %50را در آنان به همراه داشته است. همچنین آموزش قبل از ترخیص بیمار رعایت رژیـم دارویـی وی را

پذیرش مجدد بیماران با انجام آموزش توسط پرستار کاسته می شود. همچنین برنامه های آموزشی که برای گردهمایی مختلف بیماران 
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انجـام شـده انـد نتـایج قابـل تـوجهی را از جهـت کـاهش هزینـه، کـاهپذیرش  مجدد بیماران، کاهش تولد نوزاد نارس نشان دادهاند به 

 دالر صرفه جویی میگردد.   4تا 3بیمار می گردد  ی که برای هر یک دالری که صـرف آمـوزش بـهطور

( می گوید:  بیماران انتظار دارند که پرستاران به سواالت مراقبتی شان با دانـش کامـل پاسـخ دهنـد. زیـرایکی از مهم 2002مارکوم )

ترین حقوق بیماران، دانستن اطالعات کامل از سیر بیمـاری و درمـان خـود اسـت. انجمـن بیمارسـتان هـایآمریکا نیز آموزش را حق 

ه است و اجرای آن را جزء مسئولیت های حرفه ای پرستاران در نظر گرفته است. این انجمن همچنین رضایت قانونی مددجویان اعالم نمود

از بیمارسـتان هـا  %52بیمار از آموزش را یکی از شاخص های سنجش کیفیت عملکرد پرستاران معرفی نموده است. گزارش می دهد که 

 بیمارستان ها یک مرکز اطالعات بهداشتی دارند.    % 40و در ایالـت متحـ ده یـک مرکـز آمـوزش بـه بیمـار 

فردی که در زمان بیماری آموزش های مورد نیاز را دریافت میکند به خاطر بر آورده شدن یکی از نیازهـای انسـانی درخود احساس امنیت و 

 آرامش می کند لذا محروم ساختن او از اطالعات مورد نیازش عملی غیر اخالقی است.   

آگاه کردن بیمار و سهیم نمودن او در تصمیم گیری و محترم شمردن حقوقشان بهبود آنـان را سـرعت بخشـیده و زمـاناقامت در بیمارستان 

را کاهش می دهد و از پذیرش مجدد در بیمارستان می کاهد بنابراین از نظـر اقتصـادی و اجتمـاعیاهمیت زیادی دارد. از طرفی عدم اجرای 

 بیمار موجب می شود تـا بیمـاران در مراقبـت از خـود دچـار اشـتباهشوند و در برخی موارد به خود آسیب رسانند.   آموزش به 

میلیون دالر جهت مشکالت درمان ناشی از عدم ارائه آموزش هزینه مـی شـود . بایـد متـذکرشد که پرستار  100تا  69در آمریکا حدود 

نتایج مطلوب دست خواهـد یافـت کـه در راسـتای مراقبـت صـحیح بـراساس تشخیصهای پرستاری، با  در اهداف مراقبتی خود زمانی به

مهارت کافی به امر مهم آموزش به بیمار نیز بپردازد و میتوان گفت که دو امر مراقبـتاز بیمار و آموزش به بیمار در جهت دست یافتن به 

 یکدیگر هستند.   اهداف پرستاری، الزم و ضروری و در واقع متمم 

 

 به همین جهت امروزه در ساختار کلی مراقبت های بهداشتی جامع قوانین زیر حاکم است:   

 برنامه ای جامع جهت رفع نیازهای جسمی، روانی و معنوی مددجو فراهم گردد.    -1

 برنامه ها نیازهای فردی هر مددجو را بطور انفرادی برآورده سازد.  -2

 و استقالل و عدم اتکا ارتقاء یابد.  1درمانگرانه کوشش شود ظرفیت فرد جهت خود بهبودیدر برخوردهای  -3

 پیش از درمان و یا متکی شدن تاکید شود.   2به آموزش و مراقبت از خود -4

اجتماعی است  های-در هر جایی که مراقبت بهداشتی ارائه میشود این دیدگاه که آنجا مکانی جهت آموزش و کار داوطلبانه و فعالیـت  -5

 مورد توجه قرار گیرد. 

انسانها برای مراقبت از خودشان برای خوب ماندن و خوب شدن نیاز به آموزش دارند و آموزش بیمار عملکـرد اصـلیحرفه های بهداشتی 

حفظ و بهبود سالمتی و است. انسانها میخواهند بدانند چه سبکی از زندگی و چه نوع رفتاری میتواند خطرات بیماری را کاهش دهد و باعث 

یابی یا بازیافتن استقالل در امر مراقبت از خود از مهم ترین اهداف -ارتقای خوب بودن گردد. در این راستا کمک به مددجویان بـرای دسـت

 پرستاری است.   
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self healing 

self care 

طبـی اسـت لـزوم آمـوزش بـه بیمـار راروزافزون نموده  فشارهای اجتماعی به حوزه مراقبت های بهداشتی که حامل گرانی درمـان هـای

 است.   

ها جهت تغییر رفتـار مـردم و قبـول مسـوولیت حفـظ سـالمتی از طریـق آمـوزش ورزش، بهبـود تغذیـه رجـوع بـهدندانپزشک ،  تالش

زمایشـات غربـالگریصورت می گیرد. وجود مراکز قابل مشاوره و تنظیم خانواده و فراهم کـردن زنـدگی خـانوادگی تثبیـت یافتـه و انجـام آ

 دسترسی جهت کسب اطالعات می تواند نیاز به مراقت های درمانی را کاهش داده و در هزینه ها نیز صرفه جویی شود.   

 یاموزد.   بدون کمک افراد حرفه بهداشتی باید هر کس دانش و تکنیک های مراقبتی را ب 1در جهت اشاعه سیاست مراقبت از خود

برنامه رویکرد خود مراقبتی ارائه خدمت به مددجو باید مبنی بر محوریت قرار دادن بیمار، تصمیمگیری مشترک با بیمار  برای تعیین نوع 

 خدمات، ارائه مشاوره و افزایش سطح سالمتی و خود کارایی بیماران در برخورد با بیماری خود باشد.   

 تعریف  آموزش به بیمار:  

موزش به بیمار فرآینـدی اسـت کـه فرصـتهـای یـادگیری را بـرای بیمـار و خـانواده وی در زمینـه بیمـاری، درمـان ، مکانیسمهای آ 

 سازگاری و افزایش مهارت ها فراهم می کند.   

( آموزش به بیمار  فرایند کمک به افراد است که رفتارهـای مربـوط بـه سـالمتی را از نظـر دانـش، مهارت، نگرش 2003از نظر باستابل )

 و ارزشها بیاموزند به طوری که این رفتارها را در زندگی روزانهشان به کار برند.   

ـر رفتـار بیمـار و ایجـاد تغییـر در دانـش، نگرش و مهارتها فرهنگستان پزشکان خانواده آمریکا، آموزش به بیمار را فرآیند تاثیر گـذ اری ب

 که برای حفظ و ارتقاء سالمتی ضروری است، معرفی می کند.   

آموزش به بیمار فرایندی است هدفمند، سیستماتیک، منظم و طراحی شده که به موجب آن یادگیری اتفاق می افتد و به دنبال آن در 

تغییر ایجاد می شود و صـالحیت و توانـایی او در مراقبـت از خـود افـزایشیافته و فعالیت هایی را انجام آگاهی، نگرش و مهارت بیمار 

یت میدهد که به سطح سالمت و رفاه وی می افزایند و از بروز در عـو ارض  بـالقوه پیشـگیریمی کند. آموزش به بیمار در برگیرنده تمام فعال

ل آموزشهای درمانی، بهداشتی و ارتقای سالمت بالینی است که برای کمک به بیمار به منظور های آموزشی مربوط به بیماری شام

 تصمیمگیـری آگاهانـه در مـورد بیمـ اری خـود و کسـبمهارت خود مراقبتی صورت میگیرد.   

 

 تاریخچه آموزش به بیمار  

یعنی زمانی که پرستاری به عنوان یـکحرفه قانونمند  1800نقش پرستار به عنوان آموزگار قدمتی دیرینه دارد. به طوری که از سالهای 

 شناخته شد. آموزش که یکی از نوآوریهای مهم مراقبتهای بهداشتی بود توسط پرستاران انجام میشد.   

س اهمیت آموزش به خانواده را به منظور رعایت بهداشت و پاکیزگی و مراقبت از بیمار مورد مدیران پرستاری از اواخر قرن نوزدهم در انگلی
جنگ و مهاجرت را آغاز self care توجه قرار دادند. پرستاران در آمریکا نیز با همین انگیزه، مالقات در منزل جهـت بیمـاران ناشـی از

 نقش پرستار به عنوان آموزگـار مـوردتاکید قرار گرفت.    1937نمودند. در برنامه ریزی آموزش پرستاری از سال 
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 اهداف آموزش به بیمار  

 حفظ و ارتقاء سالمتی و پیشگیری از بیماری   -

یکی از اهداف آموزش به بیمار تغییر رفتارهای بهداشتی به منظور پیشـگیری ، ارتقـاء و حفـظ سـالمتی اسـت موسسـاتخدمات بهداشتی 

تکامل، تغذیه، بهداشت، ایمنی، کمک های اولیه برای کودکان و. .. جهـت حفـظسالمتی و پیشگیری از بیماری به مردم  برای تامین رشد و

 کمک می نمایند.   

ارتقاء رفتار بهداشتی از طریق آموزش با دادن امکانات الزم به مددجو جهـت پـذیرش مسـئولیت بیشـتر سـالمتی باعـثافزایش اعتماد به 

 شود. زمانی که مدد جویان نسبت به سالمتی آگاهتر شوند احتماالً بیشتر به دنبال تشـخیصسریعتر مسائل بهداشتی خواهند بود.   نفس وی می

 بازگشت به سالمتی   -

مددجویان آسیب دیده و بیمار به اطالعات و مهارت هایی نیاز دارند تا به آنها جهت دستیابی به سطوح مطلوب سالمتی کمک کنند. 

ویانی که از تنش اولیه بیماری یا صدمه بهبود یافته اند و خود را با تغییرات حاصـ له تطبیـق داده انـد، خواهان کسب اطالعاتی در مددج

 مورد وضعیت خود هستند   

رحله پی گیری نیز در مرحله تشخیص و درمان بیمار و خانواده وی در مورد بیماری، مراقبت و درمان مورد نیـاز بایـد آمـوزش ببیننـد. طـیم

می آنها نیازمند شناخت مراقبت ها در منزل مانند استفاده از دارو، رژیم غذایی فعالیت، تداوم نوتوانی و پیشگیری از عود و عوارض بیماری 

 باشند.   

 ا کسب کند.   خانواده جزء حیاتی جهت بازگشت مددجو به سالمتی است و ممکن  است نیاز باشد به اندازه مددجو اطالعات الزم ر

 سازگاری با اختالل در عملکرد   -

قعی تمام مدد جویان به طور کامل از آسیب یا بیماری بهبود پیدا نمیکنند. بسیاری از آنهـ ا بایـد یـاد بگیرنـد کـه چگونـه بـاتغییرات وا

امه دهند، غالبـاًبه اطالعات و مهارت های جدید سالمتی مقابله کنند. برای اینکه مددجویان بتوانند فعالیت های عادی روزانه زندگی را  اد

 نیاز دارند.   

در صورت ناتوانی شدید، نقش خانواده مددجو نیز ممکن است تغییر کند. بدین ترتیب اعضاء خانواده احتیاج دارند که مسئله را درک و قبول 

خت نیازهای مددجو و عالقه خانواده به کمک شروع می کنند. توانایی خانواده در حمایت از مددجو ناشی از آموزش است که به محض شنا

 شود. پرستار به اعضاء خانواده می آمـوزد تـا بـه مـددجو در انجـام مراقبـتبهداشتی کمک کنند.   

ایف اولیه و آموزش به بیمار و خانواده وی موجب بهبود کیفیت زندگی بیمار، سازگاری بـا نـاتوانی هـا و عـوارض بیمـاری توانـاییانجام وظ

 حمایت از بیمار می شود. 

 زایای آموزش به بیمار  م

 افزایش رضایتمندی بیماران -

 کاهش اضطراب بیمار -

 کاهش دوره بستری -

 افزایش  نتایج درمان با پایبندی بیشتر بیماران به اقدامات مراقبتی -

 کاهش هزینه های درمانی و بهداشتی -
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 اطمینان از تداوم مراقبت ها -

 زندگی بیماربهبود کیفیت  -

 کاهش بروز عوارض بیماری -

 افزایش توانمندی و مشارکت در برنامه های درمانی و مراقبتی  -

 افزایش استقالل بیمار در فعالیت های روزمره -

 تکمیل برنامه های درمانی -

 کاهش پذیرش مجدد بیماران  -

          در نهایت توانمندسازی جامعه.   -

 لزوم آموزش به بیمار  

زشکی و افزایش  تکنولوژی موجب شده تا اکثر افرادی که در سنین پایین دچار معلومیت و یا بیمـاریهای مزمن می شوند، پیشرفت های پ -

زنده بمانند. بنابراین آنان برای فایق آمدن بر مشکالت و سازش با شرایط ایجاد شـده و پیشـگیریاز بروز مشکالت جدید نیازمند کمک و 

 آموزش هستند.   

ه روند صعودی جمعیت افراد پیر و بروز بیشتر بیماری های مزمن در این سـنین و رخـداد چنـدین مشـکل دریک زمان به همراه با توجه ب -

تغییرات طبیعی حاصل از پیری به شدت مشکالت می افزاید بنابراین از طریق ارائه آموزش میتوان به افراد پیر و خانواده وی کمک کرد تا 

 یر الزم را به کار ببرند  و بـه حـداکث  سـطح سـالمت واستقالل دست یافته و رفاه و سالمتی شان تامین شود.   مشکالت را درک و تداب

با شناخت هر چه بیشتر نقش پیشگیری در کاهش بیماری های مزمن و ناتوانی هـا ، تـالش هـای آمـوزش بـه بیمـار درجهت کمک به  -

 آن و کاهش صدمات ناتوان کننده باید افزایش یابد.    بیماران برای کاهش بروز بیماری و عوارض

 برنامه ریزی جهت ترخیص زودتر بیماران از بیمارستان، مسئولیت آنها را در مراقبت از خود در منزل افزایش می دهد.  -

 بنابراین جهت دستیابی بیمار و خانواده  به دانش و مهارت الزم برای این سـطح از مراقبـت، آمـوزش بـه بیمـار ضـروریاست.   

 

 آگاهی بیماران در مورد وضعیت، نحوه مراقبت و درمان، دیگر شکل زینتی ندارد  بلکه امـ ری عـادی اسـت و بـه ایـنعلت بیماران حق دارند
ته باشند و در تصمیم گیری مربوط بـه سـالمتی خـود مشـارکت نماینـد. بنـابراینآموزش به بیمار در خدمات بستری وسرپایی که آگاهی داش

 ضرورت دارد.  

 

 آموزش به عنوان ارتباط  

بـه گیرنـدهمنتقل شود و یا ارتباط عبارتست از:  فرایند انتقال پیام از فرستنده به گیرنده، مشروط بر آنکه محتوای مورد انتقال از فرسـتند 

 بالعکس.   

برای برقراری ساده ترین نوع ارتباط، حضور سه عنصر فرستنده، پیام و گیرنده ضروری است. اما همیشه نمی توان انتظار داشت که محتوای 

واقعی حضور عنصر چهارمی به پیام، به راحتی  و به طور کامل از فرسـتنده بـه گیرنـده منتقـل شـود. بنـابراین بـه خصـوص در چنـینم

کل عنوان کانال یا وسیله ارتباطی الزم به نظر می رسد و چون معموال تنها فرسـتنده پیـام ازوسیله استفاده می کند بنابراین بازخورد به ش

 مستقلی عنصر پنجم ارتباط را تشکیل می دهد.   

 حدی به چگونگی ارتباط بین فردی موثر بسـتگی دارد .  فرآیند آموزش با فرایند ارتباط برابری می کند. آموزش موثر تا
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در آموزش، مدد جو ممکن است اطالعات بخواهد یا پرستار ممکن است نیاز به اطالعات را در بیمار درک کنـد . پـساهداف آموزشی خاص 

 آموزش موفقیت آمیز انجام دهد.    را طراحی می کند . یک هدف آموزشی آنچه را شرح می دهد که فراگیر قادر خواهد بود، بعد از یک

 پرستار فرستنده ای است که می خواهد  پیامی را به مددجو برساند. پرستار از طریـق ارتبـاط بـا زبـانی  کـه بـرای فراگیـرآشناست، امر

 آموزش را انجام می دهد. بسیاری از متغیرهای بین فـردی در سـبک و رویکـرد پرسـتار اثـر مـی گذارنـد . 

 نگرش ها، ارزش ها، عواطف و معلومات بر شیوه ارسال پیام توسط پرستار تاثیر دارند.   

 پیام یا محتوای آموزش روشن و دقیق ارائه می شود.     

 پرستار طوری اطالعات را در یک روند منطقی سازمان می دهد که مدد جو راحت تر مهارت ها یا عقاید را درک کند. 

 هارت های ساده به مهارت های پیچیده تر پیش میرود.   هر درس یا مطلب از م

ممکن است پرستار جهت ارائه محتوای آموزش خود از شیوه های گوناگون استفاده کند. تمـام حـواس     کانـال هـایدریافت اطالعات   

 هستند. کانال شنوایی در روش سخنرانی یا بحث ساده ترین می باشد.   

 –هنگامی که کانال های مختلف حسی با یکدیگر استفاده شوند فرایند یادگیری مناسبتر و محرک تر می شود. گیرنده در فرایند آموزش 

 یادگیری فراگیر است. متغیرهای فردی ممکن است برانگیزه و توانایی یادگیری مددجو اثـر بگذارنـد. 

دگیری اظهار عالقه کنند و زمانی آمادگی الزم برای دریافـت پیـامدارند که محتوا را مدد جویان زمانی آماده یادگیری هستند که جهت یا

 درک کنند.   

 زبان، نگرش ها، اضطراب و ارزش ها بر قدرت درک پیام تاثیر دارند.   

 توانایی یادگیری به سالمت حسی و عاطفی، کیفیت آموزش، مرحله رشد و تکامل و معلومات قبلی بستگی دارد.   

 یک کارآمد، روش را برای ارزشیابی موفقیت یک برنامه آموزشی تهیه می کند.  

ابی فراگیر اطالعات دریافتی را بازگو کرده یا مهارت های یادگرفته شده را اجرا می کند، به طوریکه پرستار بتواند موفقیت آموزشی را ارزشی

 ه  همان عنصر بازخورد در فرایند ارتباط می باشد.  نماید.تعیین اینکه آیا اهداف  یادگیری تحقق یافته اند یا ن

 آموزش و یادگیری  

آموزش فرآیند متقابلی است که موجب ارتقاء یادگیری می شود و شامل گروهی از فعالیت های آگاهانه و سـنجیده ایاست که به افراد جهت 

و  کسب دانش یا مهارت های جدید کمک می کند. یاد گیری  را نیز ایجاد تغییرات کـم و بـیشدائمی در رفتار  بالقوه فراگیر که در اثر تجربه

 اصل می شود و ناشی از رشـد و تغییـرات فیزیولوژیـک نیسـتتعریف نموده اند.   بینش ح

تفکیک آموزش از یادگیری غیر ممکن است. آموزش یک فرایند ارتباطی است که موجب ارتقاء یادگیری می شـود وشامل مجموعه ای 

 ب کند.   مختصر و دقیق از اعمالی است که به فرد کمک می کند تا معلومات جدیدی را کس

 یادگیری کسب دانش یا مهارتی جدید است که از طریق تقویت عمل و تجربه حاصل می شود.   

به طور کلی آموزش و یادگیری زمانی شروع می شود که شخص نیاز به دانش یا کسـب توانـایی بـرای انجـام کـاری رااحساس کند. 

 زهای فراگیر باشد. ارتباط بین فردی بـرای آمـوزشموفق امری اساسی است.   آموزش زمانی بیشترین تاثیر را دارد که در پاسخ به نیا
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 نقش پرستار در آموزش و یادگیری  

مددجویان و خانواده ها غالباً از پرستاران اطالعات بهداشتی را طلب می کنند. اگر این اطالعات در اختیارشـان گـذاردهنشود، ممکن است 

پرستار بایـد تـالش کنـد نیازهـای آموزشـی مـددجو در مـورد شـرایطجسمی و برنامه های درمانی خود را نیاز به آموزش روشن نگردد. 

این که  پیش بینی نماید. پرستار باید اطالعاتی را ارائه دهد که مددجو و خانواده نیاز دارنـدو احتماالً مورد استفاده قرار خواهند داد. برای

د باید مددجو را تحت آمـوزشقرار دهد نه اینکه فقط حقایق را بگوید و بگذرد. پرستار باید با دقت آنچه را پرستار آموزش دهنده موثری باش

 که مددجو نیاز دارد بشناسد و زمانی را که برای آموزش این امر مناسب است تعیین نماید.  

 ه است:   نتایج آموزش موثر به مدد جو را در سه مورد مشخص نمود  HaysLip(1995هایسلیپ )

 کسب نتایج مطلوب و واقع گرایانه   -1

 دادن توانایی به مدد جو برای شرکت موثر در برنامه مراقبتی -2

 دستیابی به سطوح توانبخشی مطلوب -3

زمانی که پرستاران به آموزش مددجو ارزش  می گذارند و قادر به اجرای آن هستند، مددجویانی آمادگی بیشتری برای پذیرش مسئولیت 

 های بهداشتی کسب میکنند.  

 

 

 

 حیطه های یادگیری

 حیطه شناختی -1

 حیطه عاطفی - 2

 حیطه روانی حرکتی -3

 

 

 حیطه های یادگیری  

 یادگیری در سه حیطه انجام می گیرد:   

 حیطه شناختی ) دانش (   -1

 حیطه عاطفی )انگیزشی ( -2

 حرکتی ) مهارت های عملی ( –حیطه روانی  -3

 هر موضوعی که باید آموخته شود ممکن است شامل تمام حیطه ها یا فقط مربوط به یک حیطه باشد.   

ذکر این نکته ضروری است که سه حیطه مستقل از یکدیگر نبوده و با یکدیگر  قبل از پرداختن به جزئیات مربوط به این طبقه بندی

 مرزهای مشترک دارند.   
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 حیطه شناختی: -

 
یادگیری در این حیطه مربوط به مواردی میشود که محتوای مربوط به آنها کـالً جنبـه تئـوری داشـته و دسـتیابی بـه آنهـافعالیت های 

ده به پیچیده سازمان یافته ذهنی و عقالنی قابل توجهی را ایجاب می کند. در این حیطه سطح مختلفـی از یـادگیری قـرار دارد کـه ازسا

 اند. این سطوح به ترتیب عبارتند از:   

 

 1آگاهی ) دانش ( -1

یادگیری در حد آگاهی مستلزم توانایی به خاطر سپردن مطالب و به یاد آوردن آنها است بدون هرگونه تغییـر مـدرس و یادگیرنده به جنبه 

و تنها انتظار می رود یادگیرنده قادر به پاسخ ساده ای از مطالب کسب های جدید توجه ندارند   های دیگر چون کاربرد اطالعات در موقعیت

 شده قبلی باشد.   

 2ادراک ) فهمیدن ( -2

یادگیری در حد ادراک مستلزم به خاطر سپردن و درک مطالب و ارائه آنها با عبارت و جمالتی مـی شـود کـه شـخصخودش بسازد. توانایی 

رنده آنست که بتواند به سواالت توسط تفسـیر تعبیـر، خالصـه کـردن پاسـخ دهـد ونشانه آنست که مطالب را یادگیرنده تنها ذهنی یاد گی

 حفظ ننموده بلکه آنرا درک کرده است.   

Know Ledge 

 Comprehension 

 :   1کاربرد )بکار بستن (  -3

یم کلی، اصول، قوانین و روش هـا در موقعیـت هـای جدیـدمی باشد. فعالیت یادگیری در حد کاربردی مستلزم توانایی به کار بستن مفاه

 ذهنی مورد نیاز در این سطح توانایی حل مسئله در موقعیت جدید  یا حداقل شناخت می باشد.   

 2تجزیه و تحلیل -4

الیـل آنسـت و ارتبـاط وساخت و سازمان در این سطح یادگیرنده به اجزای تشکیل دهنده آموخته ها پی مـی بـرد و بـه دنبـال چراهـا و د

 کلی مطالب را درک می نماید. فعالیت شناختی در این سطح مستلزم کشف دالیل پدیده هاست.   

 3ترکیب -5

 یاد گیرنده در این سطح دانستنی هایش را به یکدیگر ارتباط داده و یک مفهوم و طرح جدید و یا فرضیه ابداع می کند. 

 یاز در این سطح توانایی آفرینندگی و خالقیت  است.   عملکرد شناختی مورد ن

این سطح یاالترین سطح حیطه شناختی است. یادگیرنده با کمـک اطالعـات کسـب شـده بـه قضـاوت وداوری 4ارزشیابی -6

 درمورد روش، بیانات، نوشته و گزاین و. .. می پردازد. قضاوت کردن  فعالیت شناختی این سطح است.   

 حیطه عاطفی  -

 یادگیری در حیطه عاطفی در ارتباط با ایجاد و یا تغییر نگرش، طرز فکر، طرز تلقی و یا ارزش ها به کار برده می شـوند . 

 سطوح حیطه عاطفی عبارتند از:   

 5توجه و دریافت -1

 در این سطح یادگیرنده از وجود یک پدیده یا موضوع خاص آگاه شده و به آن توجه نشان می دهد.   
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 6پاسخ دادن-2

 در این سطح یاد گیرنده عالوه بر آگاهی از وجود یک پدیده و توجه به آن با طرز رفتار خود عمالً و بـه طـور واضـح وفعاالنه عکس العمل

 نشان میدهد.   

 ارزش گذاری -3

 در این سطح رفتار یادگیرنده بر اساس ارزش پذیرفته شده شکل میگیرد و تثبیت مییابد و بر اساس آن عمل مینماید.   
Application   

Analysis  
Synthesis  

Evaluation 
Receiving 

esponding 

 سازماندهی ارزشها-4

یاد گیرنده پس از پذیرش درونی ارزش آنرا با ارزش های پیشین تطبیق داده یا سازمان میدهد و جهت ارزشی که بیشـترمورد قبول وی 

 است اولویت بندی میکند و این پدیده در نظام ارزشی وی شکل میگیرد.   

 تبلور شخصیت-5

ـار یادگیرنـده انعکـاس دائـم مـی یابـد و در شخصـیتیادگیرنده تبلور می در این سطح ارزش یا مجموعـه سـازمان یافتـه ارزش هـا در اختی

 یابد و تمام جهات رفتار وی را کنترل می نماید.   

 حرکتی    –حیطه روانی  -

 آموزش مهارت ها در این حیطه قرار می گیرد که سطوح آن عبارتند از:   

 آمادگی و تقلید  -1

 در این سطح یادگیرنده طبق الگوی در حال اجرا یک مهارت را تقلید می کند.   

 اجرای مستقل ) اجرای عمل بدون کمک (-2

 یاد گیرنده بر اساس دستورالعمل آموخته بدون کمک یا راهنمایی به اجرای مهارتی می پردازد.   

 سرعت و دقت   -3

 اجرای مهارت را دارد و بدون خطا مهارت را انجام میدهد.   در این سطح یادگیرنده با سرعت و دقت توانایی 

 هماهنگی حرکات-4

 در این سطح با هماهنگی یک رشته اعمالی را با رعایت ترتیب آن با مهارت و استادانه به طور همزمان و یا متوالی اجـرامی نماید.   

 عادی شدن-5

 ور اتوماتیک و خود به خود و با هماهنگی و تسلط کـافی اجـرامی کند.   باالترین سطح این حیطه است و یادگیرنده اعمال را به ط
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 حیطه شناختی: 

 

 

ارزش 

 یابی

 

 

 

  

 

 

  ترکیب

 تجزیه و  

 تحلیل
 

 کاربرد
 

 ادراک
 

 دانش

 

 حیطه عاطفی: 

 

 

 

 

 

 

 حیطه روانی حرکتی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 تبلور   
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سازماندهی   
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 اصول پایه یادگیری  

 پرستار برای اینکه بتواند به طور موثر و کار آمد آموزش دهد باید شیوهای یادگیری افراد را درک کند. 

 محیط آموزشی.    –توانایی یادگیری  –یادگیری به سه عامل بستگی دارد:  انگیزه 

 

 انگیزه  

 آنگیزه تمایل شخص برای یادگیری است انگیزه یک احساس درونی است کـه شـخص را مجبـور بـه عمـل مـی کنـد. 

 چنانچه شخص نخواهد یاد بگیرد، احتماالً یادگیری صورت نخواهد گرفت.   

 انگیزه های فیزیکی و مهارت در انجام وظایف اجتماعی محرک شخص برای یادگیری هستند.   

گیزه های بیمار جسمی هستند. مددجوی مبتال به تغییر در عملکرد جسمی ممکن اسـت در یـادگیری روش هـاییجهت کمک به غالباً ان

 سازگاری با تغییرات عملکردی تحریک شود.   

اعی اجتم –برداشت مددجو از سالمتی ممکن است با برداشت پرستار یکی نباشد. معلومـات قبلـ ی نگـرش هـا و عوامـل فرهنگـی 

 برانگیزه تاثیر دارند.   

 تنها با طرح نیازهای یادگیری و طرح اهدافی واقع گرایانه نمی توان بـدون توجـه بـه انگیـزه و جلـب عالقـه مـددجو درآموزش موفق بود.

المتی، انگیزه یادگیری و اگر مددجو معتقد به اهمیت سالمتی نباشد هیچ درمانی مفید نخواهد بود. پرستار باید نظـر مـددجو رانسبت به س

 نیازهای آموزشی جهت پیروی از برنامه درمان ارزیابی کند.   

 اعتقادات بهداشتی مددجو می توانند انگیزه ای قوی باشند و تحت تاثیر چند متغیر قرار گیرند.   

د. بـدین ترتیـبپرستار باید در تنظیم آگاهی از اعتقادات بهداشتی مددجو در تعیین عواملی که محرک یادگیری هستند کمـک خواهـد کـر

برنامه آموزش به عقاید و اعتقادات توجه کند که محـرک فـرد در یـادگیری بـوده و عامـل ایجـادانگیزه می باشند. برای تسهیل آموزش، 

 عامل انگیزه باید برای ماه ها بعد از شروع برنامه آموزشی تاکید و تشویق شود.   

ضعیت روحی، مرحله سازش با بیماری، بلوغ روحی، تجارب زندگی، اهداف مـورد نظـر بیمـار وخانواده، عقاید عوامل مختلفی مانند و

اجتمـاعی و سیسـتمهای حمایتی بر آمادگی بیمار برای  –فرهنگی، عزت نفس، وضعیت اقتصادی  –بهداشتی، عقاید دینی، پیشینه اجتماعی 

 یادگیری موثرند.   

فرایند یادگیری تاثیر می گذارد، به طـوری کـه واکـنش هـای روحـی خفیـف ماننـد اضـطراب خفیف با افزایش وضعیت روحی بیمار در 

 توجه بیمار، آمادگی وی را برای یادگیری و درک افزایش میدهد و می تواند یادگیری را تسریع کند. 

 انـد در یـادگیری اخـتالل ایجـاد کننـد. اضطراب بیش از حد، عصبانیت و ترس و عدم اعتماد مواردی هستند که مـی تو

 تمایل برای یادگیری زمانی شروع میشود که بیمار بین دانسته ها و آنچه که باید بداند فاصله ای را احساس کند.   

دائمی گاهی فقدان انگیزش به علت اشکال در سازگاری با بیماری است. برای مددجویان قبول از دست دادن سالمتی به طـورموقت یا 

 دشوار است. فرایند غم و اندوه به مددجو فرصت میدهد که از نظر روانی خود را با مشکالت جسـمی وعاطفی بیماری تطبیق دهد.   
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 آمادگی برای یادگیری به طور قابل توجهی به مرحله غم و اندوه مربوط است. وقتی مددجو از قبول بیماری ناتوان است یا تمایل ندارد آنرا

نمی تواند مطلبی را بیاموزد. البته آموزش زمانبنـدی شـده مـی توانـد موجـب تسـهیل در امـرتطبیق با بیماری یا نا توانی شود.  بپذیرد،

  

رد، زمانی که بیمار وارد مرحله پذیرش میشود، پرستار باید برنامه آموزشی را شروع کند، زمانی که مددجو در مرحله خوبی از یادگیری قرار دا

 ادامه خواهد یافت.    آموزش

 شرکت مددجو در فرایند یادگیری دال بر تمایل وی به کسب معلومات یا مهارتها است .   

 توانایی یادگیری  

 توانایی رشد و تکامل   -

ه رشد شناختی بر قدرت یادگیری تاثیر دارد. پرستار می تواند یک آموزگار با صالحیت باشد، اما اگـر تواناییهـای ذهنـیمددجو در نظر گرفت

نشود، آموزش موفق نخواهد بود. برای مثـال گـاهی اوقـات در آمـوزش ، پرسـتار از کتابچـه هـا وبروشور هایی استفاده می کند که بعداً 

 می شود مددجو نمی تواند آنها را بخواند.    مشخص

پرستار باید سطح دانش و مهارت هـای مـددجو را بـیش از شـروع برنامـه آموزشـی بدانـد. قبـل از اینکـه فـردی بتوانـداطالعات جدیدی 

لی را تکمیل می کند، یادگیری سریع را فرا بگیرد، سطح معینی  از رشد و تکامل شناختی ضرورت دارد. زمانی که اطالعات جدیـد دانـشفع

 تر صورت می گیرد.   

 گروه سنی  -

شخصی، زبانی،  –سن بازتاب توانایی یادگیری و رفتارهای یادگیری است که می توان آن را کسب نمود. بدون رشد صحیح اجتمـاعی 

 حرکتی و زیست شناسی بسیاری از انواع یادگیری صورت نمی گیرد.   

 توانایی جسمی   -

حرکتی مددجو  –توانایی یادگیری غالباً به سطح رشد جسمی و سالمت جسمی فرد بستگی دارد. بـرای یـادگیری مهـارت هـای روانـی 

باید دارای سطح الزمی از نیرو، هماهنگی و قدرت جسـمی باشـد. بـرای مثـال، آمـوزش مـددجو بـرایانتقال از بستر به صندلی چرخدار 

 چنانچه قسمت فوقانی بدن مددجو نیروی کاری نداشته باشد، کار بیهوده ای است.   

گیری صدمه  می زند، مددجویی که صبح تحت معاینات جـدی  تشخیص قرار می هر شرایطی که انرژی شخص را کم کند بر توانایی یاد

 گیرد، احتماالً قـادر به شرکت در یادگیری و بحث های مربوطه نخواهد بود   

نه در زمانی که یک بیماری با ظهور عوارضی مثل تب باال یا مشکالت تنفس بدتر شود، آموزش باید به تعویق افتـد و زمـانیکه مددجو فعاال

 یادگیری شرکت می کند، پرستار احساس موفقیت بیشتری در آموزش دارد.   

 محیط یادگیری  

عوامل محیطی که آموزش در آنجا صورت می گیرد آن را به صورت تجربه ای مطلوب یا مشکل در می آورند. پرستار باید محیطی را 

رکز داشـته باشـد. محـیط مناسـب  بـرایآموزش، محیطی است که دارای انتخاب کند که به مددجو کمک نماید تا بتواند بر یادگیری تم

تهویه مطبوع، نور، درجه حرارت و مبلمان مناسب باشد،  یک اتاق تاریک در توانایی مددجو جهت مشاهده اعمال پرستار  اختالل ایجاد می 

داری مانند پوستر یا جزوات استفاده می کند. انتخاب کند. خصوصاً وقتی که پرستار مشغول انجام یک مهارت است یا از رسانه های دی
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محیطی آرام جهت حفظ خلوت مـددجو و عـدمقطع صحبت وی حائز اهمیت است، چنانچه  مددجو مایل باشد، اعضاء خانواده می توانند در 

 بحث شرکت کنند.  

 فرآیند آموزش به بیمار  

ستماتیک و تفکیک شده است که دو عمل مستقل آمـوزشو یادگیری را در بر فرایند آموزش به بیمار یک سری عملیات طراحی شده، سی

های آموزش و یادگیری را انجام می -میگیرد. این فرایند به شکل چرخهای است که دو گروه آموزش دهنده و فراگیر مشـترک اً فعالیـت 

رسـتاری وآموزش یکی نیستند. فرایند پرستاری نیازمند ارزیابی دهند و نتیجـه  آن تغییـرات مـورد نظـر در رفتـار فراگیـر اسـت. فراینـد پ

ایی یادگیری مددجو تمام منابع اطالعات جهت تعیـین نیازهـای مراقبتـی مـددجو اسـت. فرایند آموزش بر نیازهای یادگیری، اشتیاق و توان

رزشیابی اسـت کـه در آن اطالعـات  در مـورد بیمـ ار فرایند آموزش به بیمار شامل مراحل بررسی، برنامه ریزی، اجرا و اتمرکز دارد. 

آن مـوردارزشیابی قرار جمعآوری و بررسی شده. سپس طرحی برای آموزش تدوین و برنامـه ریـزی مـیگـردد و پـس از اجـرا تـاثیر 

 میگیرد.  

 بررسی  

محتـوا ، توانـایی و تمایـل مـددجو بـراییادگیری و منابع  موفقیت در آموزش مددجو نیاز دارد که پرستار تمام عوامـل مـوثر و مـرتبط بـا

 آموزش را ارزیابی کند. فرایند آموزش اغلب از تعیین نیـاز بـه آنچـه فـرد بایـد بدانـد آغـاز مـی شـود. 

 نیازهای یادگیری  مددجو محتوای آموزش را تعیین می کند.   

 شناسایی نیازهای یادگیری   

فکـرمی کنید دانستن « العات الزم برای یادگیری مددجو ) محتوای آموزش( را مشخص می کننـد . سـواالتی ماننـد پرستار و مددجو اط

بـه مـددجوامکان شرکت فعال در برنامه ریزی » چه مطلبی برای شما حائز اهمیت است تا بتوانید به طور کافی از خودتان مراقبت نمائید ؟ 

نیازهای یادگیری بر اساس اینکه مددجو در فراینـدبهبودی کجاست، تغییر می کند. بدین ترتیب ارزیـابی طرح مراقبت از خود را می دهد. 

یـک فعالیـت مـداوم اسـت. بررسـی نیازهـای یـادگیری ازطریـقمشاهده مستقیم وضعیت جسمی، رفتاری و یا پیش بینـی نیـاز هـا طـی 

سـیپرستاری و طی ارتباط متقابل با بیمار مراقبت دهنده می تواند نیازهای آموزشی بیمار را طـرح درمـان نیـز میسـر اسـت. در انتهـای برر

 بررسی نماید.  

 بررسی انگیزه جهت یادگیری   

پرستار میتواند با طرح سواالتی انگیزه مـددجو را تعیـین نمایـد. ایـن سـواالت بـه تعیـین آمـادگی و تمایـل مـددجو بـهیادگیری کمک 

میکند. آنها شامل سـواالتی از مـددجو در مـورد رفتارهـای یـادگیری، اعتقـادات مربـوط بـه سـالمتی، نگرش در مورد ارائه دهندگان 

  -ی بهداشتی و اطالعـاتی کـه بایـد آموخـت، عالیـم جسـمی کـه در یـادگیریدخالت می کنند )خستگی، درد(، زمینه فرهنگیمراقبت ها

 اجتماعی و سبک یادگیری ارجح میباشند.   

 اگر زمان آموزش و آمادگی بیمار هماهنگ باشند یادگیری موثر تر خواهد بود.  
به موضوع مورد آموزش تعیین شود. آیا از نظر بیمار این اطالعات مفید است و یا موجب اتالف وقت  در این مرحله باید نگرش بیمار نسبت 

 است ؟  
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 توانایی یادگیری  

 پرستار سطوح شناختی و جسمی مددجو را تعیین می کند. بسیاری از عوامل می توانند توانایی یادگیری را مختـل کننـد. 

، هماهنگی و هر نوع نقص حسی و سطح رشـد و تکامـل و سـطح عملکـرد شـناختیمددجو را ارزیابی پرستار نیاز دارد که توانایی جسمی

کند. برای مثال ؛ آیا مددجو می تواند برای  مصرف دارویی چون  انسـولین محاسـبات الزم را انجـامدهد ؟ برای بررسی توانایی یادگیری 

 .   بیمار باید به وضعیت فعلی و مشکالت او توجه گردد

 محیط آموزشی  

محیط برای جلسه آموزش باید  محرک یادگیری باشد، پرستار بایـد عو امـل  انحـراف فکـر، سـر و صـدا سـطح راحتـیمددجو، در دسترس 

مار، محیط بودن اتاق و تجهیزات را ارزیابی نماید، محیط بر میزان و نحـوه ارائـه اطالعـات تـاثیر میگـذارد. بـهنحوی که فقدان خلوت بی

 خیلی سرد یا خیلی گرم به واسطه ایجاد ناراحتی می تواند در بررسی تاثیر گذارد.  

 منابع یادگیری   

مددجو ممکن است نیازمند حمایت اعضاء خانواده و خویشاوندان باشد. آیا اعضاء خانواده در جلسات آموزش حضـوردارند ؟ آیا آنها عالقمند 

 ی را می پرسند ؟ درک نا مناسـب خـانواده از بیمـاری و پـیشآگهی آن با آموزش بیمار تداخل می نماید.   به نظر میرسند و سواالت ضرور

ابی پرستار باید هر نوع اطالعات ضروری برای کمک در ارائه مراقبت هـای الزم ، منـابع موجـود در منـزل و ابـزار آمـوزشمورد نیاز را ارزی

 کند. 

 تشخیص های پرستاری  

از ارزیابی پرستار باید برای تشخیصهای پرستاری که بازتاب نیازهـای خـاص آمـوزش مـددجو هسـتند، دادههـا راتحلیل کند. چنانچه  بعد

 مددجو دارای چند نیاز آموزشی است، تشخیصهای پرستاری امکان اولویتبندی را فراهم میکند. 

 هر بیان تشخیصی نوع خاصی از نیاز آموزشی و دلیل آن را بیان می کند.   

های آموزشی  -طبقهبندی تشخیصها بر اساس سه حیطه یادگیری به پرستار کمک میکند تا توجه خاص به موضـوع مربوطـه و شـیوه

 داشته باشد.   

ستار ممکن است شرایطی را تشـخیص  دهـدکه مانع آموزش موثر برخی از تشخیصهای پرستاری نشان دهنده آموزش نا مناسب میباشند. پر

قط شوند )مثل درد و عدم تحمل فعالیت( در این موارد پرستار باید انقدر آموزش را به تاخیر بیانـدازدکه تشخیص پرستاری از درجه اعتبار سا

 شود یا مشکل بهداشتی کنترل گردد.

 برنامه ریزی    

بعد از تعیین تشخیص های پرستاری که نیازهای آموزش مددجو را مشخص می کند، پرستار برنامه آموزشی تدوین می کند که حاوی 

اهداف و نتایج مورد انتظار اسـت و مـددجو نیـز در انتخـاب تجربـه هـای آموزشـی شـرکت دارد. طـرحآموزش بر اساس نیازهای یادگیری 

 گردد   شناسایی شده، تدوین می 

یک طرح  آموزشی شامل نتایج یا اهداف یادگیری، سرفصل های محتوی آموزشی، روش و ابزارهای آموزشی و پـیشبینی ارزشیابی موثر 

 آموزش می باشد.   
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ابی طرح باید به گونهای باشد که هر یک از افراد تیم بدانند چه چیـزی آموختـه خواهـد شـد؟ دلیـل آمـوزش آن چیسـت؟چگونه ارزشی

 خواهد شد؟  

آموزش در صورتی موثر خواهد بود که طرح به خوبی آماده شود و در آن اهداف به طـور واضـح درج گـردد. اهـدافباید اختصاصی، قابل 

 و.   دستیابی، قابل اندازه گیری باشند و به شکل فعل رفتاری بیان شوند. مانند راه رفـتن بـا چـوب زیـربغل، تزریق یا تعیین مقدار دار

اگر محتوا کافی نباشد هدف نمی تواند راهنمای آموزش و یادگیری باشد. اهـداف و محتـوای صـحیح، اسـتاندار دهایی برای بازخورد 

یادگیری فراهم نموده و پایه ای برای ارزشیابی برنامه آموزشی می باشند. اهداف یـادگیری در سـه حـوزهشناختی، عاطفی، روانی حرکتی 

 می شوند.   دسته بندی 

به عنوان مثال بیماران جهت فهمیدن )حیطه شناختی ( چگونگی تاثیر دیابت بر بدن و تاثیر انسولین بـر کنتـرل دیابـت وسایر مفاهیم  

ذهنی جهت زندگی سالم با دیابت نیاز به اطالعات دارند. عالوه بر ایـن قبـول بیمـاری و مسـئولیت پـذیریجهت مراقبت از خود )حیطه 

 اطفی( نیز مهم است و این بیمار باید مهـارت هـای عملـی چـون تزریـق انسـولین )حیطـهروانی حرکتی( را نیز بیاموزد.   ع

 روش های آموزشی  

 روش های آموزشی، شیوه یا راه هایی هستند که آموزش دهنده برای ارائه محتوای آموزشی از آنها اسـتفاده مـی نمایـد. 

ترین روش آموزش تعیین گردد. آموزش به طروق مختلفی ارائه می شود و شـیوه مناسـب بـر اسـاسمحتوای مطلب و باید در هر حیطه به

 الگوی یادگیری بیمار انتخاب میشود.   

 برای پرستاران انتخاب موثرترین راهکار آموزش مهم است، سادگی و قابل فهم بودن مطالب کلید رسـیدن بـه موفقیـتاست.   

 ، پرسش و پاسخ و سخنرانی های رسمی شیوه های موثر برای ارتقاء یـادگیری  در حیطـه شـناختی هسـتند. جلسات بحث

نگرش در مورد بیماری با تجسم تصویری و همدلی، ارائه مثال و مشـاهده و مشـارکت در اعمـال مراقبتـی آموختـه مـیشود. آموزش 

 و نمایش روش انجام کار صورت گیرد.   مهارت های حرکتی بهتر است با تمرین و کار عملی 

یک روش موثر برای یادگیری موثر و محرک، بحث گروهی است و فرصـتی فـراهم مـی نمایـد تـا بیمـاران از تجـاربیادگیری یکدیگر 

 استفاده نمایند. روش بایـد مکمـل نیازهـای مـددجو بـوده و بیشـتر از یـک روش ممکـن اسـت بـرایآموزش به کار روند.  

 اجرا  

 که با مشارکت بیمار و خانواده تدوین و برنامه ریزی شده است اجرا میشود.   در این مرحله برنامهای 

اجرای طرح آموزش شامل استفاده از تمام اصول آمـوزش و یـادگیری ماننـد توجـه بـه آمـادگی و توانـایی بیمـار زمـانمناسب، سهیم کردن 

یل کمـک آموزشـی سـازماندهی موضوعات آموزشی، تکلم با زبان قابل بیمار و خانواده او، روش مناسب با توجه به حیطه یادگیری،  وسا

فهم برای بیمار، استفاده از اصول یادگیری مانند اصول تکرار و تقویت، توجه به محیط یادگیری و دریافت  بازخوردهای بیمار ، انتخاب  

 محتوای مناسب و اولویت بندی  زمان ارائه آن می باشد.   

پرستار باید اصولی را در نظر داشته باشد. انتخاب یک محیط آرام مهم است. ایستگاه پرستاری به دلیل وجود سر و  هنگام اجرای آموزش

صدا، رفت و آمدهای مکرر محل خوبی برای اجـر ای آمـوزش نمـیباشـد . در بیمارسـتان بـا گذاشـتنپاراوان و یا بردن بیمار به یک محیط 

یمـار را فـراهم کـرد. زمـان آمـوزش بـه تمایـل ووضعیت بیمار بستگی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. خلوت میتوان راحتی و آرامـش ب
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سرعت ارائه مطالب در یادگیری تاثیر دارد. آموزش با سرعت زیاد موجب گیجی میشود از طرفی سرعت کم نیز خسته کننـد ه اسـت . زمـان 

دقیقه و یا کمتر طول می انجامد. تکرار مطالب مهم، سوال کردن موجب تقویت  15هآموزش آمـوزش  بایـد محـدود باشـد، هـر جلسـ

 یادگیری میشود.   

 ثبت آموزش به مددجو  

چون آموزش مددجو غالباً به صورت غیر رسمی بین پرستار و مددجو صورت می گیرد ) برای مثال، هنگـام دارو دادن ( ثبت مداوم محتوای 

 است. غالباً پرستاران فراموش می کننـد تـا وقتـی را بـه یادداشـت اطالعـاتآموزش داده شده اختصاص دهند.  آموزش مددجو مشکل 

 ( نکات زیر را برای ثبت آموزش مددجو پیشنهاد کرد:   1995کیس )

به طور اختصاصی موضوع را به گونهای شرح دهید که پرستاران دیگر قادر باشند آموزش را ادامه داده توای خاص: مح -1

خـود داری شـود زیـرا موجـب مـیگـرددکارکنان در مورد محتوای » مصـرف دارو آمـوزش داده شـد «و تقویت کنند.  از عباراتی مثـل 

 مطالب آموزش داده شده بی اطالع باشند.   

:  مراحل یادگیری را ثبت کنید. این اطالعات کارکنان را در مورد پیشرفت مددجو آگـاه کـردهو یادگیریبی ارزشیا -2

 مطالبی را که هنوز باید آموزش داده شوند، تعیین می کند. 

روشهای آموزشی مورد استفاده را شرح دهید. روشهای شناخته شدهای کـه در آمـوزش بـه کـارمیروند  : روش آموزش -3

به کارکنان کمک میکنند تا به طور کار آمدتری مسئله را پیگیری نمایند و در صورتی که یادگیری انجام نشد، روش جایگزین را پیشنهاد 

 کنند. 

 ارزشیابی:
 آموزش مددجو کامل نخواهد شد مگر اینکه پرستار نتایج فرایند آموزشی و یادگیری را ارزیابی کند.   

 آیا مددجو آنچه را که الزم بود آموخته است ؟ پرستار با مشاهده عملکرد مددجو موفقیت را ارزشیابی میکند.   
 

ترین روش ارزشیابی -ارزشیابی به طروق مختلف میتواند انجام شود اگر اجرای رفتاری مورد نظر است نمایش رفتـار توسـط فراگیـر منطقـی

صحت رفتاری است. اگر درک بیمار مورد نظـر اسـت سـوال کـردن و توضـیح خواسـتن مناسـباست. اگر افزایش شناخت و دانش وی 

 زمونهای چند سوالی شفاهی و کتبی به کار میرود.   مطرح است استفاده از آ

اگر ارزشیابی کمبود دانش یا مهارت را نشان دهد پرستار برنامه آموزشی را اصالح یا تکرار مـی کنـد . ارزشـیابی ممکـناست نیازهای 

وامـل رابرای روز آمدکردن برنامه آموزشی یادگیری جدید یا عوامل جدید موثر بر توانایی یادگیری مددجو را مشخص کنـد . پرسـتار ایـن ع

و متناسب کردن آن با نیازهای مـددجو مجـدداً ارزیـابی مـی نمایـد. هماننـد فراینـدپرستاری فرایند آموزش نیز مداوم و در حال تحول 

 است. 

 وضعیت آموزش به بیمار در کشور  

ای پرستاری است معهذا مطالعات انجام شده و تجربیـاتپژوهشگران در بالین اگر چه آموزش به بیمار از اولویتها و استانداردهای مراقبته

 حاکی از عدم آموزش کافی مورد نیاز بیمار توسط پرستاران می باشد.   
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 در کشور ما نیز مطالعات مختلفی انجام شده است که وضعیت آموزش به بیمار را مشخص می کند.   

 دقیقه صـرف آمـوزش بـه بیمـار  میکنند.    2/8دقیقهای صبح تنها  405رستاران در شیفت ( در مطالعهای نشان داده پ1369وفایی )

( در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران نشـان داد بـا وجـود اینکـه پرسـتاران داراینگرش مثبتی نسبت 1370مطالعه ذوالریاستین )

 نمیشود و از این مسئله نه تنها بیمار و خانواده او بلکه جامعه نیز رنج می برد.   به آموزش بیمار هستند اما این رسالت به خوبی انجام 

( کیفیت مراقبت های پرستاری در بخش های اورژانس بیمارستان های علوم پزشکی تهران را مورد ارزشیابی قرار 1377معزی و همکاران)

بیمار فقط  192توسـط پرسـتاران را سـنجیدند. نتـایجنشان داد که از میان  دادند. در این رابطه میزان رضایت بیماران از ارائه آمـوزش هـا

 آنها از آموزش های ارائه شده توسط پرستاران رضایت داشتند.    1/37%

تحلیلی با عنوان بررسی نگرش پرستاران در مـورد آمـوزش بیمـار دربیمارستان های  –( مطالعه ای توصیفی 1383طاقی و عبدل آباد )

پرسـتاران آمـوزش را جـزءوظایف حرفه ای خود  می دانند.  %48/97زشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند انجام دادند. نتـایج نشـان داد آمو

با شیوه های آموزشی بـهبیمار آشنایی دارند و در مجموع نگرش مثبتی  %70/71دارای  اطالعات علمی در این زمینه هستند.  68/88%

اعالم نمودند فرصت کافی برای انجام آن  %22/74پرسـتاران آمـوزش بـه بیمـار را کـار مشـکلیمیدانند.  %69/49 در این زمینه دارند.

 پرستاران معتقدند که مسـئولین آنـان را مـوردتشویق  و حمایت قرار نمی دهند.    %4/82ندارند. 

 (  %96/72قبول دارند )همچنین نتایج نشان داد بیماران پرستاران را به عنوان آموزش دهنده 

گودرزی و  -(   %74/98( نیازمند آموزش هستند )%5/82( آموزش ها را به کار می برند )%09/93بیماران آموزش را دوست دارند )

کی ( مطالعه ای با هدف تعیین عوامل موثر بر فرایند آموزش به مـددجو از دیـدگاه پرسـتاراندر بیمارستان های علوم پزش1383همکاران )

( پرستاران زن و دارای %9/89نفر از پرستاران تکمیل شـد یافتـه هـانشان داد ) 325( انجام دادند. پرسشنامه توسط 82-83تهران )

 مدرک کارشناسی بودند.   

 دارای سابقه آموزش به بیمار می باشند. اگر چه  %9/89واحد آموزش  به بیمار را در  دوران تحصیل گذرانده اند و  64%

بـرای آمـوزش بیمـار ابـراز عالقـهنمودند و در  %52پرستاران آموزش را از اولویت های مراقبت های پرستاری می دانند ولـی  4/87%

 این میان عواملی  را مانع اجرای فرایند آموزش میدانند.   

(، %72ودن مکان مناسب جهت آموزش)( نب%78رسمی نبودن آموزش به مددجو و عدم تاکید بر ثبت آن ) –( %78کمبود نیروی انسانی)

( می %53( و نبـودن مطالـب کـافی و اختصاصـی آموزش به بیمار )%56( اولویت دادن به سایر اقدامات مراقبتـی )%68کمبود وقت )

 باشند.   

 موانع آموزش به بیمار  

ت مطلـوب برخـوردار نمـی باشـد و ازشواهد و قرائن چنانچه مطالعات نیز نشان میدهد  در کشور ما برنامه آموزش بـه بیمـار از  وضـ عی

 چنین بر می آید که آموزش بیمار یا اجرا نمی شود و یا اینکه بسیار ناقص و نامنظم اجرا می گـردد و بـه نظر می رسد که در اجرای آموزش

یدهد کمبود وقت، کمبود پرسنل، منابع ناکافی و بیمار موانع و مشکالت فراوانی برای پرستاران وجود دارد. نتـایج مطالعـات مختلـفنشان م

محیط نامناسب فقدان  دانش و آگاهی پرستار و اهمیـت نـدادنبه این وظیفه  از موانع آموزش محسوب میشوند. در این میان عدم اعتقاد 

 پرستار به نقش آموزشی خود مهم تـرین عامـلبازدارنده به شمار می رود.   
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پرستاران دانش و مهارت های کافی را کسب می کننـد و افـراد توانـایی هسـتند. امـا عـواملیموجب مبشود که ( معتقد است 1383ادیب )

 نتوانند خدمات خوبی از جمله آموزش به بیمار ارائه دهند. فقدان انگیـزه یکـی از ایـن عوامـل اسـت. پرستاران کمبود حقوق و درآمد، بی

 ش ندادن به خدمات پرستاران از طرف مسئولین و مردم را در انگیزه شان موثر می دانند.   عدالتی در توزیع منابع مالی، ارز

 

 .  ( فقدان انگیزه پرستار یکی از مهم ترین عوامل بازدارنده در آموزش به شمار می رود2003به اعتقاد باستابل)

 نویسندگان متعددی موانع عمدهای را که پرستار در ایفاء نقش آموزشی با آن مواجه است بر شمردهاند که عبارتند از:   

کوتاه بودن زمـان اقامـت در بیمارسـتان، تـرخیص زود هنگـام و وظـایف متعـددموجب کشته تا وقت  –فقدان وقت کافی برای آموزش  -1

 کافی برای آموزش فراهم نشود.   

متاسفانه اخیراً مهارت های الزم برای انجام آموزش، کمتر به دانشحویان تعلیم داده میشود. آموزشهای ناکافی در  زمان تحصیل موجب  -2

یمار گشته تا پرستاران خود را شایسته و آماده ارائه آموزش به بیمار نداننـد . فراگیـری راهکارهـایآموزشی توانایی آنها را در آموزش به ب

 یش میدهد، همچنین ارائه دوره های آمـوزش بـه بیمـار بـه صـورتیک دوره مستقل و جدا از  دروس دیگری می تواند موثر باشد. افزا

 ویژگی های فردی پرستار و انگیزه او در آموزش بیمار اولین عامل موفقیت به شمار میرود.  -3

انی متنوعی که انجـام میشـود عامـل مراحمـیبرای آموزش به بیمار فقدان فضای مناسب، وجود صدای اضافی در محیط ، برنامه های درم -4

 محسوب می شود. 

اولویت ندادن آموزش به بیمار و پرسنل از طرف مسئولین و اختصاص بودجه ناکافی برای این امر اگر چه پرستاران آموزش را نقش مهمی از  -5

وظـایف حرفـه ای خـود مـی داننـد امـا تاکیـد مـدیران بـر اجـرای آن و دخالـت دادن درارزشیابی ها، این عملکرد را تحت تاثیر قرار 

 میدهد. 

 مایت نکردن از برنامه های آموزشی و بی توجهی به انجام آن به عنوان یکی از وظایف قانونی ح -6

 بی عالقگی بیمار و بکار نبردن آموزش ها توسط او موجب گشته تا پرسـتاران و پزشـکان در مـورد فوائـد آمـوزشتردید نمایند.  -7

طع ارائه میشود در آموزش بیماران اختالل ایجاد می کند در حالی که موضوعات مختلفی که توسط افراد گوناگون بدون هماهنگی و منق -8

 واگذاری مسئولیت و ایجاد هماهنگی و حفظ تداوم و ارتباط مناسب بین افراد تـیم مـی توانـدتاثیر بسزایی داشته باشد. 

 ( آموزش به بیمار دارای چهارجزء اصلی:   2001به اعتقاد لینو)

 ته های بیماران  تجارب علمی و عملی و اموخ -

 آگاهی و مهارت پرستاران   -

 آگاهی و مهارت های پرستاران   -

 راه کارهای آموزشی   -

می باشد که دو جزء آن به پرستار و آگاهی و مهارت و دانش علمی و تجربی او مربوط میشود. بنابراین نمی توان نقـشپرستار را د رآموزش 

 نادیده گرفت.   
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با اهمیت ترین مانع در مسیر آموزش بیمار می باشـد . ایـن عـدمآگاهی، هم در  "عدم آگاهی پرستار"ل  طبق مطالعات انجام شده عام

زمینه روش های آموزشی و هم در زمینه شناخت نیازهـای  یـادگیری بیمـاران مطـرح شـده اسـت. بـدینترتیب مهم ترین موانع، عوامل 

 ـیط و بیمـار در درجـات بعـدی قـرار مـیگیرند.   مربوط به پرستار بودند و عوامل مربـوط بـه مح

توان بنابراین برای غلبه بر موانع آموزش بیمار اولین قدم افزایش آگاهی های پرستاران و برنامه ریـزی و اجـرای اقـدام هـایی برای افزایش 

 آموزشی پرستاران است.   

 موانع آموزش:   

 آموزشعدم آگاهی پرستار از روش ها و فنون  -

 کوتاه بودن مدت بستری بیماران در بخش -

 عدم وجود محیط و وسایل آموزشی مناسب در بیمارستان -

 عدم آگاهی پرستار نسبت به مطالب آموزشی مورد نیاز -

 عدم وجود انگیزه یادگیری و بی توجهی بیمار به مسئله آموزش -

 عدم وجود اعتماد به نفس و اعتقاد به نقش آموزشی پرستار -

 و حمایت مسئولین و مدیران در قبال مساله آموزش بیمارعدم توجه  -

 کمبود وقت پرستاران به خاطر تراکم سایر وظایف پرستاری -

 عدم برنامه ریزی آموزشی به بیمار در کار روزانه پرستاران به عنوان یک وظیفه -

 عدم کسب امتیاز برای پرستار به خاطر آموزش دادن به بیماران -

 

 راهکارهای پیشنهادی جهت اجرای طرح آموزش به بیمار  

 توسعه خط مشی   -1

 توسعه اهداف و بیان فلسفه  خدمات آموزش به بیمار   –الف 

 تثبیت خط مشی مناسب و روشهایی بر اساس استاندارهای قانونی و حسابرسی کیفی در جهت خـدمات آموزشـیبه بیمار    -ب

 مدیریت   -2

 ایجاد بخش خدمات مدیریتی جهت آموزش به بیمار   –الف 

فراهم کردن ابزارهای آموزش  جهت کیفیت باالتر آموزش  –تدارک منابع مالی جهت خدمات آموزش به بیمار ) تخصیص بودجه(  ج  –ب 

 به بیمار  

 ایجاد هماهنگی در خدمات آموزشی به بیمارهماهنگی:   -3

مـایی جهـت افـراد گـروه هـا جهـت رسـیدن بـه اهـداف آمـوزش بـه بیمـار از متخصصین : فراهم کـردن مشـاوره و راهنمشاوره -4

 آموزش   

 تربیت و آموزش مداوم   -5

 رفع موانع موجود   –بررسی نیازهای آموزشی مسوولین آموزش به بیمار )پرستاران(  ب  -الف  

 توسعه برنامه آموزش جهت جمعیت هدف )گروه های یاد گیرنده (   -6



 

 

 122  

سازماندهی و توسعه برنامه آموزشی  با  –شناسایی نیازهای آموزش بیماران توسط گرد آوری اطالعات و تجزیه و تحلیل آن  ب   -ف ال

 کوشش متخصصین مختلف.   

 -7هدایت اجرایی خدمات اموزش به بیمار   -توسعه اهداف اختصاصی، جزئی، محتوی و استراتژی اجرایی جهت هر برنامه آموزشی  د -ج

 ارزشیابی  خدمات آموزش به بیمار  

حمایت از توسعه حسابرسی جهت کیفیت  –طراحی و مدیریت ارزشیابی و بازبینی برنامه ها و فعالیت های آموزشی به بیمار  ب   -الف  

 خدمات آموزشی به بیمار  

 اری مشترک. نوشتاری، گروه کاری و همک –:  به صورت کالمی فراهم کردن دانش و مهارت های عمومی -8

 نکات کلیدی بحث:  

آموزش به بیمار فرایندی است هدفمند، سیستماتیک، منظم و طراحی شده که به موجب آن یادگیری اتفاق می افتد و به دنبال آن در  -

یی را انجام می دهد آگاهی، نگرش و مهارت بیمار تغییر ایجاد می شود و صالحیت و توانایی او در مراقبـت از خـود افـزایشیافته و فعالیت ها

 که به سطح سالمت و رفاه وی می افزایند و از بروز در عوارض  بـالقوه پیشـگیریمی کند

اهداف آموزش به بیمار شامل حفظ و ارتقـاء سـالمتی و پیشـگیری از بیمـاری، بازگشـت بـه سـالمتی و سـازگاری بـااختالل در عملکرد  -

 می باشد.  

از جمله مزایای آموزش به بیمار می توان از افزایش رضایتمندی بیماران، کاهش هزینه های درمانی بهداشتی، کـاهشدوره بستری و بهبود  -

 کیفیت زندگی بیماران نام برد.  

 برای برقراری ارتباط سه عنصر فرستنده، پیام و گیرنده ضروری است.    -

 یری و محیط آموزشی است.   اصول یادگیری شامل انگیزه، توانایی یادگ -

 فرآیند آموزش به بیمار شامل بررسی) شناسایی نیازهای یادگیری(، تشخیص پرستاری، برنامه ریزی، اجرا و ارزشـیابیاست.   -

و مهمترین موانع آموزش به بیمار شامل کمبود وقت، کمبود پرسنل، منـابع ناکـافی، محـیط نـا مناسـب، فقـدان دانـش وآگاهی پرستار  -

 اهمیت ندادن به این وظیفه می باشد.  
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ا شده هسته اساسی پرستاری، بین پرستار و بیمار، برقراری ارتباط است. این ارتباط از نوع حرفه ای بوده، بر اساس اعتماد و احترام متقابل بن

کارکنان حرفه ای جهت حل مشکالت بهداشتی خود دارند به مؤسسات بهداشتی مراجعه مـی  است. افرادی که نیاز به کمک پرستار و سایر 

کنند. ارتباطی که بین پرستار و بیمار بوجود می آید عمال تشریک مساعی است که پرستار و بیمار جهت ارتقاء باالترین سطح سالمت بیمـار  

بیمار، پرستار باید با مهارتهای ارتباطی که بدون آن ایجاد ارتبـاط غیـرممکن   با هم برقرار می کنند. به منظور برقراری رابطه جهت کمک به 

 خواهد بود، آشنا باشد.

ارتباط فرآیندی است که به وسیله آن مردم، تفکر، احساسات و عقاید خود را به هم منتقل می کنند. ارتباط ابزاری است که شـخص را قـادر   

فته شود، اطالعات را بفرستد یا بگیرد، تمایالت را بپذیرد یا بدهد و آموزش بدهد یا بیاموز. ارتباط می سازد تا دیگری را بفهمد، بپذیرد و پذیر

 همیشه فرآیندی دوطرفه است، پرستار با بیمار و بیمار با پرستار، ارتباط برقرار می کند. 

 The Nurse-Patient Relationshipارتباط بین پرستار و بیمار

سان است و پرستاران جهت ارتقای سالمتی افراد و حفظ آن در بهترین وضعیت ممکن با پیشگیری از بیماریهـا،  پرستاری، حرفه ای کمک ر

ار بهبود افراد پس از وقوع حوادث و ابتالء به بیماری و تطابق آنان با بیماریهای مزمن و بیماریهای مهلک تالش می کنند. ارتباط بین پرسـت 

 میده می شود. نا« ارتباط مفید»و بیمار اصالحا 

ای این ارتباط، تعامل بین پرستار و بیمار را دربردارد. در حیطه بهداشتی، این ارتباط درمانی می نامند زیرا کلیدی است کـه کارکنـان حرفـه    

 بهداشتی را قادر به ارائه مراقبت به بیمار می سازد. 

 Characteristicsمشخصات 

فی مورد تعریف قرار گرفته است. یک جزء اساسی این ارتباط، همدلی است کـه اغلـب بـه    مشخصات ارتباط درمانی توسط نویسندگان مختل

عنوان توانایی احساس بودن به جای شخص دیگر و درک احساسات از دیدگاه دیگران توصیف می گـردد. از دیـدگاه مراقبتـی، همـدلی بـه      

است. این به آن معنا نیست که پرستار حـس خـویش و یـا محـدوده      عنوان توانایی یا آمادگی پذیرش بیمار و تمایل ورود به دیدگاه دیگران

وظایف خود را از دست بدهد بلکه همدلی احساس همدردی برای درک موقعیت و درد دیگران است. همدلی در زمان برقـراری ارتبـاط بـین    

س شـما را از داشـتن آزمایشـات زیـاد درک مـی      احسا»پرستار و بیمار بوجود می آید. به طور مثال زمانی که پرستار به بیمار خود می گوید: 

نیز می تواند همدلی پرستار با بیمار را نشان « خیر»یا « بله»گاهی حتی جواب « از صحبت کردن با جراح خود چه احساسی دارید»یا « کنم

اسـت. ادای  « احترام متقابل»رمانی دهد و فرصتهایی را برای تسهیل ارتباط عمیق و ارتقاء همدلی فراهم آورد. جزء اساسی دیگر در ارتباط د

احترام به معنای درمان بیمار به عنوان یک انسان است، نه به عنوان یک مورد، شماره تخت، یک تشخیص، یا لیستی از وظـایفی کـه بایـد    

و روش تصـمیم گیـری او   اجرا گردد. درک بیمار به عنوان انسانی منحصر به فرد که برقراری یک ارتباط مراقبتی را مطلبد و احترام به فـرد  

ضروری است، البته اینکار در زمانی که فرد بیمار، دارو درمانی و سایر مراقبتهـا را رد مـی کنـد همیشـه آسـان نیسـت. حساسـیت بـه آداب         

موانع فرهنگی اجتماعی و فرهنگی بیمار نیز از عالیم احترام است. مواردی نظیر موانع فرهنگی بیمار نیز از عالیم احترام است. مواردی نظیر 
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ا بـرای  و زبان، ایجاد رفتار مراقبتی احترام آمیز، متقابال هم پرستار و هم بیمار را دچار مشکل می کند. اگر مداخالت پرستاری، نتایج مثبتی ر

 . بیمار به همراه داشته باشد و ارتباط بین آن دو ارتباط مؤثری باشد، پرستار، انتظار احترام از سوی بیمار خویش را دارد

را بـه وجـود مـی آورد. پاسـخ هـای غیـر ارادی پرسـتار و عـدم         « اعتمـاد »یا درستی، مشخصه دیگر یک ارتباط مفید است که « صداقت»

پرخاشگری او در ایجاد اعتماد و دوستی سهم به سزایی دارد. تمایالت پرستار برای افشار تصورات و احساسات خود، مدلی برای بیمار خواهد 

ضطرابهای خصوصی خود را برای پرستار افشا کند، اما پرستار هرگز نباید مشکالت شخصـی خـود را در هنگـام مراقبـت از     بود تا عالیق و ا

د. بیمار به او تحمیل کند. یکی از نگرانیهای بیماران اینست که پرستار ماهیت حقیقی مشکل او را با صراحت و به وضوح با او در میان بگذار

ر دایم با بیمار خود ارتباط برقرار کند و مشکالت او را بفهمد، پیچیدگیها و ابهامـات جـای خـود را بـه وضـوح و      در صورتی که پرستار به طو

 صراحت می دهند.

 Phases of The Nurse-Patient Relationship بیمارمراحل ارتباط پرستار و 

 ست: مرحله اساسی ا 3مطالعات نشان داده است که روابط بین پرستار و بیمار دارای 

م مرحله اول، مرحله معرفی یا آشنایی است. زمانی که پرستار و بیمار همدیگر را شناختند و به یکدیگر اعتماد کردند، مرحلـه اجـرا و سـرانجا   

 مرحله پایانی فرا می رسد. برخی از نویسندگان این مراحل را به مراحل کوچکتری نیز تقسیم نموده اند و برخی بیش از سه مرحله را عنـوان 

 کرده اند اما در هر صورت اجزای آنها با این تقسیم بندی مطابقت دارد.

   Orientation Phaseمرحله آشنایی 

زمانی که صرف آشنایی پرستار و بیمار با یکدیگر شده، اعتماد متقابل بین آنان ایجاد می گردد، مرحله آشنایی نامیده مـی شـود. در شـرایط    

ها با هم رفتار می کنند، اما پرستار معموال این مزیت را دارد که قبل از اولین مالقات اطالعاتی راجع بـه  عادی، معموال افراد همچون غریبه 

رش بیمار خود به دست آورد. به طور مثال پرستار از پرونده بیمار در درمانگاه می تواند اطالعات الزم را راجع به بیمار کسـب نمایـد یـا گـزا    

 قبتهای اولیه او بوده است بگیرد. شفاهی از پرستاری که مسئول مرا

 پرستار باید در شروع ارتباط ابتکار عمل را بدست گیرد. نحوه برخورد در مالقات یا برخوردهای متوالی به عهده پرستار اسـت. هـم پرسـتار و   

هم بیمار باید به وسیله اسم یکدیگر را بشناسند و در طول این مرحله نقشهایشان کامال مشخص شود. البته هـر دو، عقایـد از پـیش شـکل     

ای را در مورد ماهیت این رابطه دارند. بیمار ممکن است در مورد بیمارستان یا پرستاران عقایدی را از قبل داشته باشند و توسـط  گرفته شده 

 دوستان و آشنایان توصیه هایی را در مورد مؤسسه بهداشتی یا بیمارستان دریافت کرده باشند. تجارب بستری در بیمارستان یا بودن در سایر

 تی بر انتظارات مراقبتهایی که دریافت می کنند تأثیر خواهد گذاشت. مؤسسات بهداش

 انتظارات پرستار نیز به وسیله تجربیات بالینی قبلی و دانش از قبل آموخته شده او شکل می گیرد. پرستاران باید متوجه این موضـوع باشـند  

ر طول مرحله آشنایی، انتظارات در مورد ماهیت ارتبـاط کـاری   که ممکن است انتظاراتشان با شرایط بیمار منطبق نباشد. ضروری است که د

دراز بین پرستار و بیمار کامل روشن باشد. برای مثال ممکن است بیمار از پرستار انتظار داشته باشد که همه کارها را در حالی که او در تخت 
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اگر بیمار هر چه بیشتر مسئولیتهای مراقبت از خود را بـر   کشیده است انجام بدهد و از طرف دیگر پرستار ممکن است اعتقاد داشته باشد که

 عهده بگیرد به مراتب برای او بهتر است. 

و آشنا نمودن بیمار با واحد پرستاری، بخشی از مرحله آشنایی است. و در این مرحله معرفی همه افرادی که در مراقبت از بیمار شرکت دارند 

نقش هر کدام از آنها بسیار مهم است. گرفتن تاریخچه از بیمار، اولین فرصتی است که به پرستار اجازه شناختن او را می دهد در طـول ایـن   

 ه اعتماد متقابل بوجود آمده، امکانات و محدودیتهای موجود در برقراری ارتباط بین پرستار و بیمار مشخص می گردد. مرحل

 Working Phaseمرحله اجرا 

شروع  مرحله اجرا در فرآیند ارتباط بین پرستار و بیمار، با جمع آوری اطالعات و طرح برنامه مراقبتی همراه با تشریک مساعی با همراه بیمار

می گردد. تأکید فراوانی بر مسئولیتها و وظایف بیمار و پرستار و سهم مساوی هر دو طرف در اجرای فرآینـد مراقبتـی وجـود دارد. پرسـتار و     

بیمار برای نیل به اهداف متقابلی که مورد توافق قرار گرفته و هر دو در رسیدن به آن نقش دارند، تالش می کننـد. بهتـر اسـت در شـروع     

 له اجرا مسئولیتهایی که هر طرف برای هر جنبه از مراقبت به عهده دارد مشخص گردد.مرح

 عقد قرارداد با بیمار 

است. قرارداد بین بیمار و پرستار عبارت است از: توافق بین این دو در « عقد قرارداد با بیمار»یک نوع ساختاری از ارتباط بین بیمار و پرستار 

من به شما نحـوه  »ان است. قرارداد ممکن است به شکلی ساده و به صورت یک توافق شفاهی باشد. برای مثال مورد نقشها و مسئولیتهایش

یـا ممکـن اسـت توافـق بـه      «. بار در روز انجام دهید 4تنفس عمیق پس از جراحی را آموزش می دهم و انتظار دارم که شما این تمرین را 

د )یک عضو خانواده یا فردی از بستگان هم این توافق نامه را امضاء کند و پرستار دیگر صورت نوشته شده باشد و توسط دو طرف امضاء شو

 و یا سایر کادر درمانی هم حضور داشته باشند(.

معموال ممکن است بیش از یک پرستار در عقد قرارداد با بیمار شرکت داشته باشند. گاهی پزشک بیمار نیز در طراحی قـرارداد شـرکت مـی    

به ماهیت فعالیت ممکن است دستورات پزشک هم جزو قرارداد باشد. به عالوه قرارداد ممکن اسـت تمـامی طـرح مراقبتـی را     کند. بستگی 

 شامل شود. 

ط آن پرستار نقش مهم ایجاد انگیزه را در طول مرحله اجرا بر عهده دارد. پرستار بیمار را به افزایش انجام مراقبت از خود تشویق می کند )فق

راقبتهایی که قادر به انجام آن است( و به بیمار جهت نیل به اهدافی که با هم مشـخص کـرده انـد کمـک مـی نمایـد. بـازنگری        دسته از م

پیشرفت روزانه و تشویق برای اجرای وظایف مختلفی که به حفظ انگیزه بیمار کمک می کند نیز از وظایف پرستار است. خانواده و دوسـتان  

 ه، بیمار را حمایت کرده و او را به سمت اهداف از پیش تعیین شده سوق دهند.می توانند جهت ایجاد انگیز
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 Termination Phaseمرحله پایانی 

ارتباط بین پرستار و بیمار زمانی که بیمار مرخص می گردد یا پرستار برای سایر مسئولیتها بخش را ترک می کند و یا به هـر دلیلـی، دیگـر    

 ا برعهده ندارد پایان می پذیرد. مسئولیت مراقبت از بیمار ر

 

 

 

 

 

 

 SMCRارتباط  مدل برقراری

 و یا به هر دلیلی، دیگر مسئولیت مراقبت از بیمار را برعهده ندارد پایان می پذیرد. 

از بیمار را فقط برای یک شیفت برعهده دارد. ارتباط بین پرستار و بیمار گاهی ارتباط کوتاه است همچون زمانی که پرستار مسئولیت مراقبت 

در بخش مراقبتهای ویژه معموال کوتاه بوده به چند روز یا چند هفته محدود می شود. اما در بخشهایی که بیمار اقامـت طـوالنی مـدت دارد    

 ارتباط برای ماهها به طول می انجامد.

 The Process of Communicationفرآیند ارتباط 

 ارتباط شامل فرستنده و گیرنده است. اگر پیام دریافت نشود، هیچ ارتباطی برقرار نخواهد شد. 

 یکی از آنها است. (« SMCRمنبع، پیام، کانال و گیرنده )»مدلهای زیادی برای توصیف این فرآیند ساخته شده است که مدل 

 اجزای اساسی در فرایند ارتباط عبارتند از: 

 کسی که پیام را به سایر افراد می دهد. -منبع )فرستنده(یک  -2

 افکار، احساس یا عقیده ای که فرستنده مایل است انتقال دهد. -یک پیام -1

 راه و روشی که به وسیله آن پیام انتقال می یابد. -یک کانال -3

 فردی که پیام برای او فرستاده شده است. -یک گیرنده -4

 مثال : پرستاری در بخش از آقای فرهادی می خواهد که برای انجام سونوگرافی به بخش سونوگرافی برود. 

کانال: کلمات بیان شده، گیرنده پیام: آقای فرهادی. اثـرات مطلـوب روی   «. خواهش می کنم به بخش سونوگرافی بروید»منبع: پرستار پیام 

و به اتاق سونوگرافی برود. اگر او اینکار را انجام دهد پرستار پی می بـرد کـه بیمـار پیـام را      گیرنده آنست که آقای فرهادی از تخت برخیزد

دریافت کرده است. در غیر این صورت متوجه می شویم که پیام توسط بیمار دریافت نشده است. بررسی تأثیر پیام روی گیرنده بازخورد نـام  

 گیرنده کانال منبع

 بازخورد

 اثرات
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ام گرفته شده یا خیر. در صورت عدم دریافت پیام، ارتبـاط برقـرار نشـده و فرسـتنده بایـد      دارد. بازخورد شخص را قادر می سازد تا بفهمد پی

 مجددا تالش نماید. 

پرستار نسبت به بیمار که ضعیف و ناتوان است در وضعیت قوی تر قرار دارد. ارتباط غیر کالمی و توجه پرستار به او باعـث یکسـان سـازی    

 حوزه ارتباط درمانی می گردد.

   Factors Affecting Communicationؤثر بر ارتباط عوامل م

ارتباط مؤثر بدین معناست که پیامی که فرستنده سعی در انتقال آن را دارد، توسط گیرنده که تمایل به گـرفتن آن دارد دریافـت شـده و بـه     

درستی تفسیر گردد. سپس گیرنده از طریق روش معنادار پاسخ فرستنده را داده، نشان دهد که پیام دریافت شده است. عوامل مشکل زا مـی  

 ر مرحله ای از فرایند ارتباط وجود داشته باشند. توانند در ه

 The Source (Sender)منبع )فرستنده(

شـان  فرستنده ممکن است پیام را نتواند به شکل قابل فهم دریافت درآورد. این کار را کددهی به پیام می نامند. برخی از مردم در انتقال پیام

د. اگرچه که بسیاری از ما با کلمات، صـحبت کـردن و نوشـتن بـه انتقـال پیـام مـی        به شکل نقاشی، رنگ کردن و یا موسیقی بسیار ماهرن

بتا پردازیم، اما رفتارهای غیر کالمی نظیر، حاالت صورت، اشارات، حاالت بدن و لمس نیز در ارتباط بسیار مؤثر هستند. ما برخی از افکار نس

ا برای انتقال بیشتر پیامها باید قادر باشیم که معـانی سـمبولیک را بـه شـکل     پرمعنی خود را از طریق ارتباط غیر کالمی منتقل می کنیم. ام

 کلمات درآوریم. مردم نیز باید این سمبولها را )کلمات یا عالیم( به شکل پیامهایی که قابل درک برای سایرین باشد در کنـار هـم بچیننـد و   

 سپس آنها را به شکل وضوح بفرستند.

یک کشور خارجی است و قادر به صحبت کردن به زبان آنان نیست. اگرچه که در برخی از موارد با اشارات  شخصی را در نظر بگیرید که در

ر بـه  و پانتومیم قادر به برقراری ارتباط می باشد ولی اگر آدرسی را جویا شود و یا بخواهد سفارش غذایی را بدهد بدون استفاده از کلمات قاد

به دلیل صدمات مغزی قادر به صحبت کردن یا بیان افکارش نیست و یا فردی دیگـر کـه بـه دلیـل      انجام این امور نمی باشد. شخصی که

صدمات طنابهای صوتی قادر به اصوات نمی باشد، در برقراری ارتباط و فرستادن پیام مشکل دارد. سـالمت جسـمانی و وضـعیت احساسـی     

تالش جهت برقراری ارتباط برای شخص بیمار گاهی بیشتر از یـک فعالیـت بـدنی    افراد نیز بر توانایی برقراری ارتباط آنان تأثیر می گذارد. 

انرژی مصرف می کند. گاه بیمار قادر به تبدیل فرایند تفکر به پیامی مناسب جهت برقراری ارتباط نمی باشـد. زمـانی کـه بیمـار در حضـور      

ری ارتبـاطش نیـز بهتـر خواهـد بـود و بـرعکس اضـطراب و        فردی نسبت به افراد دیگر احساس راحتی و آرامش بیشتری می نماید، برقـرا 

 عصبانیت بر توانایی او در فرستادن پیامی روشن و برقراری ارتباط تأثیر خواهد گذاشت.

 بسیاری از احساسات مختلف می تواند بر توانایی برقراری ارتباط فرستنده تأثیر بگذارد. فردی که در سراسر وجودش را شادمانی در برگرفتـه 

د نیز ممکن است کلمات مناسب برای بیان احساساتش نیابد، در این حالت ارتبـاط غیـر کالمـی و چهـره فـرد بهتـر مـی توانـد بیـانگر          باش
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احساساتش باشد. در موارد عصبانیت، گره کردن مشت، کوبیدن روی میز و یا محکم بستن در و حاالت صورت همانند بیان کلمات می تواند 

 مفید باشد.

  The Massageپیام 

خود پیام ممکنست روشن و واضح نباشد. گاهی دو پیام مغایر با هم به طور همزمان فرستاده می شود. برای مثال، پرسـتاری بـه بیمـار مـی     

ولی زدن روی پا با حالت بی صبری یا نگاههای پنهانی به ساعت، می توانـد  « با اینکه کمی دیر شده ولی از آمدنتان بسیار خوشحالم»گوید 

ر یام مغایر با هم را دربرداشته باشد که به بیمار منتقل می شود. سر و صدا یا سایر عوامل منحرف کننده نیز می توانند پیام را تحت تـأثی دو پ

 خود قرار دهند.

طور مثال، اگـر   به منظور انتقال مفاهیم مورد نظر فرستنده، پیام باید در شکلی مناسب که برای گیرنده پیام قابل فهم باشد فرستاده شود. به

رنه فرایند بیماری نتواند فارسی صحبت کند، یا پرستار باید پیام خود را به زبان خود بیمار به او بگوید و یا از ارتباط غیرکالمی استفاده کند وگ

ای او استفاده شود تـا  ارتباط با شکست روبرو می شود. حال اگر پرستار به زبان خود بیمار هم صحبت نماید، باید از اصطالحات قابل فهم بر

پیام واضح و روشن باشد.اگر مقصود پیام به طور کامل و صریح بیان نشود برای مثال، اگر درخواست مراجعه بیمار به سونوگرافی با کروکـی  

 محل همراه نباشد، پیام کامل نخواهد بود. 

 The Channelکانال ارتباط 

اشد. ما ازطریق سه کانال اصلی با سایر افراد ارتباط برقرار می کنیم: کالمـی، نوشـتاری و   کانال انتخاب شده، برای ارسال پیام باید مناسب ب

 غیرکالمی.

ما برای ارتباط کالمی ابزار و روشهای متعددی را در اختیار داریم: صحبت مستقیم با یک فرد به صورت مالقات چهره به چهره، ضبط پیـام  

فن یا برقراری ارتباط به وسیله رادیو تلویزیون، جزو روشهای کالمی اسـت. اینهـا همـه وسـایل     ها بر روی نوار )ویدئو یا نوز ضبط صوت( تل

 ارتباط جمعی برای کلمات صحبت شده هستند. فرمهای بی شماری نیز برای ارتباطات نوشتاری وجود دارد. 

 ت همه پیام را در شکل نوشتاری آن منتقل می کنند.یادداشتها، نامه ها، دورنگارها، مراسالت اداری، نمابرها، روزنامه ها، کتابها و مجال

پیامها به طور غیرکالمی هم منتقل می شوند اغلب گفته می شود که اشخاص احساسات واقعی خود را از طریق ارتباط غیرکالمی بیان مـی  

است. منظور از زبان بدن تفسـیر  انجام شده  Body Languageیا « زبان بدن»نمایند. در سالهای اخیر تحقیقات همه جانبه ای بر روی 

پیامهایی است که افراد از طریق حرکات صورت، اشارات، وضعیت بدن و راه رفتن منتقل می کنند. سایر اشکال ارتباط غیرکالمـی، حرکـات   

ـ    راد معمـولی  صورت و اشارات خاصی است که افراد کروالل از آن استفاده می کنند. این حرکات گاهی بسیار پیچیده است به طـوری کـه اف

 قادر به ترجمه و درک عالیم آن نیستند.

عکسها و نمودارها اغلب به عنوان ابزار کمکی و یا حتی گاهی به جای کلمات خصوصا در برنامه های آموزشی استفاده می شوند. برای مثال 

 عضالنی را نشان دهد. استفاده از نوارهای ویدئو به مراتب راحتتر و بهتر از جلسات سخنرانی می تواند نحوه تزریق 
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وسیله انتخاب شده باید برای پیام مناسب بوده و برای گیرنده مورد نظر مقصود از پیام را به روشنی فراهم سازد. گاهی اوقـات لمـس بـرای    

یگر ارتباط چهره کسی که عزیزی را از دست داده به مراتب بیشتر و بهتر از استفاده از جمالت می تواند همدردی را منتقل نماید و از طرف د

بیان  به چهره در برخی موارد از ارتباط تلفنی یا یک پیام نوشتاری مؤثرتر است. برای بعضی از افراد نوشتن افکار و احساسات بسیار آسانتر از

وسایل نوشـتاری بطـور   آن است. در مواردی استفاده از هر دو وسیله می تواند در انتقال پیام مؤثرتر باشد. در آموزش، استفاده از سخنرانی و 

 همزمان، مانند نوشتن اهداف و رئوس مطالب به مراتب آموزش را بهتر و آسانتر می کند.

   The receiverگیرنده 

مشکالت در انتهای فرایند ارتباط یعنی گیرنده نیز می تواند رخ دهد. پیام ممکنست توسط شخص دیگری به جای گیرنده مورد نظر دریافت 

ه جای آقای فرهادی شخص دیگری را برای انجام سونوگرافی برود، پرستار متوجه می شود که پیـام توسـط فـردی دیگـر     گردد. مثال اگر ب

دریافت شده است. شخصی که مشکل شنوایی دارد قادر به دریافت پیام های گفتاری نمی باشد و شخصی که قادر بـه دریافـت پیـام هـای     

 و نوشتن نیست پیام های نوشتاری را نمی تواند دریافت و تفسیر نماید.  گفتاری نمی باشد و شخصی که قادر به خواندن

بسیاری از عوامل جسمانی و روانی بر توانایی درک ارتباطات مؤثر است. به طور مثال سن افراد در درک ارتباطات مؤثر است. به طـور مثـال   

ی زبانی الزم، قادر به نمادینـه کـردن اصـطالحات بزرگسـاالن     سن افراد در درک ارتباطات مؤثر است. کودکان به دلیل عدم کسب مهارتها

ند نیـز  نیستند و در نتیجه نمی توانند پیام آنها را نیز درک کنند. همچنین ساخاتر آناتومیکی و فرآیند فیزیولوژیکی که در تفسیر پیام نقش دار

شیاری، توانایی دریافت و تفسـیر پیـام کـاهش خواهـد     باید بدون نقص باشند. در مشکالت ذهنی در پی صدمات مغزی و تغییر در سطح هو

 یافت.

وضعیت احساسی فرد نیز هم در دریافت پیام و هم در تفسیر آن اختالل ایجاد می کند. فردی کـه ترسـانده و یـا تهدیـد شـده اسـت فقـط        

رد و یا درست تفسیر نمی کند. بیماری کـه  پیامهای مربوط به منبع تولید کننده ترس را دریافت می کند و سایر پیامهای دیگر را یاد نمی گی

 از تزریق به دلیل درد آن وحشت دارد، ممکن است لبخند اطمینان بخش پرستار را تهدید کننده تفسیر نماید.

اغلب گفته می شود که مردم آنچیزی را که دوست دارند بشنوند، می شنوند. دریافت و تفسیر پیام یک فرآیند فعـال اسـت. بـه طـور مثـال      

نمی که سرطان غیرقابل عمل دارد ممکن است این جمله )پیام( را نشنود. زیرا نمی خواهـد بشـنود. پرسـتاران نیـز در دریافـت و تفسـیر       خا

و پیامهایی که از طرف بیمار فرستاده می شود به دالیل اختالالت محیطی، فراوانی درخواستها از طرف بیماران، تفاوتهای فرهنگی بین بیمار 

 گیهای شخصیتی خود پرستار و غیره ممکن است دچار مشکل شوند.پرستار، ویژ

   پرستار به عنوان فرستنده در فرآیند ارتباط 

The Nurse as sender in the Communication Process 

نـده  وقتی در مورد ارتباط فکر می کنیم و می خواهیم بدانیم چگونه یک پیام به گیرنده مورد نظر انتقال یافته و آیا پیام به درستی توسط گیر

ـ     امتفسیر شده یا خیر؟ پرسیدن سئوال مورد نظر در باال می تواند مفید باشد. در ابتدا با چه شروع می کنیم چون اول از همه پرسـتار بایـد پی

 مورد نظر را در ذهن فرد به روشنی مشخص کرده و سپس برای ارسال آن تصمیم بگیرد. 
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 چه پیامی منتقل شده است؟ -2

 پیام مورد نظر را دریافت می کند؟« چه کسی» -1

 چرا این پیام باید منتقل شود؟  -3

 پیام باید چگونه )از چه راهی( منتقل گردد؟ -4

 چه زمانی ارتباط باید برقرار گردد؟  -6

سوال اساسی را به یاد داشته باشـد، زمـانی کـه در     5پرستار احتماال در مورد سؤاالت زیادی که می تواند پرسیده شود، فکر می کند، اما اگر 

 موقعیت یک فرستنده قرار می گیرد، با کمک آنها اجزای اصلی ارتباط را می تواند به یاد آورد. 

 Verbal Communicationارتباط کالمی 

ادن پیام چه به صورت گفتاری و چه نوشتاری، باید از زبان ساده استفاده نمود و به روشنی آن را بیان کرد. برخی از افراد تمایـل بـه   در فرست

 طوالنی کردن ارتباط دارند به طوری که آن قدر از پیرایه و الفاظ پیچیده و پرگویی استفاده می کنند که پیام بین توضیحات طوالنی گم می

ر عکس گروهی دیگر از افراد آن چنان کوتاه صحبت می کنند که گیرنده، پیام را نمی یابد و از فرستنده می خواهد که توضـیحات  شود. و ب

 بیشتری برای روشن شدن پیام بدهد.

ده از حـداقل  اگر فردی بخواهد مطمئن شود که پیام به طور صحیح تفسیر شده است باید پیام خود را به ساده ترین زبان ممکن و بـا اسـتفا  

 کلمات بیان نماید. 

انتخاب کلمات نیز بسیار مهم است. با اینکه پرستاران کامال از پیشگیری، علت و درمان بیماریها شناخت کافی دارنـد، ممکـن اسـت معـانی     

قـادر بـه درک   درمانی اسـتفاده مـی کننـد را نداننـد و یـا از طـرف دیگـر مـددجویان          -اصطالحاتی که سایر کارکنان حرفه های بهداشتی

اصطالحاتی که پرستاران و سایر کادر بهداشتی و درمانی استفاده می کنند، نباشند. برای مثال ممکن است پرستار از یک تکنسین بهداشـت  

رسیده محیط بپرسد: برای کنترل ناقلین چه کرده اید و جواب قابل قبولی را انتظار داشته باشد اما اگر همین سؤال از یک فرد غیر حرفه ای پ

ز شود، فرد قادر به درک سؤال پرستار نخواهد بود و بهتر است پرستار سئوالش را اینگونه مطرح کند. آیا شما از پرده توری برای جلـوگیری ا 

 ورود حشرات استفاده کرده اید؟ پرستار در ارتباط با کودکان هم باید دقت کند که از اصطالحاتی که آنان به طور معمول بـه کـار مـی برنـد    

 استفاده کنند. )برای مثال در رفتن به دستشویی(.

در ارتباط کالمی، پیام باید به منظور جلوگیری از تفسیر نادرست، در فرصت مناسب بیان گردد. زمان عامل اساسی برای یـک ارتبـاط مـؤثر    

گفتن فکاهی و شوخی می توانـد یـک    است، برای مثال: زمانی که بیمار درد دارد، درک آموزشهای زمان ترخیص برایش بسیار دشوار است.

 راهکار تطابقی مناسب برای از بین بردن استرس، اضطراب و درد باشد.

شوخی در مداخالت پرستاری باید درست و به موقع استفاده شده وگرنه ممکن است بیمار احساس کند که تحقیر می شود. و در انتها تأکیـد  

که در جامعه پذیرفته شده باشد و توسط عموم مردم قابل درک باشد. به عـالوه بایـد احتـرام    می گردد که از جمالت و کلماتی استفاده شود 

 فرد در هر مرتبه و شغل و تحصیالت و سن مورد رعایت قرار گیرد.
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 Non Verbal communicationارتباط غیرکالمی 

رکالمی آنان نیز انتقال می یابد. پرستار باید آگاه باشد کـه  احساسات و نظرات افراد نه تنها از طریق بیان کلمات بلکه به وسیله رفتارهای غی

حاالت صورت، تن صدا، حرکات و اشارات و وضعیت او می تواند به راحتی احساسات و توجهات وی را به دیگران منتقل کند. متقابال پرستار 

از طریق مشاهده رفتارهای غیرکالمی او برداشت نماید.  باید بداند که می تواند اثرات و سررشته احساسات، نظرات و شرایط جسمانی بیمار را

پرستاران همچنین باید بدانند که ارتباط کالمی و غیر کالمی آنان ممکن است با هم تطابق نداشته باشد به طور مثال، ممکن است پرستاری 

هنگام گفتگو مرتب به ساعتش نگاه کند و بـا   به بیمار خویش به طور کالمی بگوید که آماده بحث و پاسخگویی به سواالت او است، اما در

مار رفتار غیرکالمی به بیمار ثابت کند که وقت کافی ندارد. بیمار هم می تواند رفتارهای ارتباطی ناهماهنگ از خود نشان دهد. برای مثال بی

 کرده است.ممکن است بگوید که غمگین نیست ولی رفتارهای غیرکالمی )چشمان سرخ( وی ثابت کند که او گریه 

 پیام را منتقل می کند.  %3پیام شما را می رساند، اما کلمات فقط  %38و تون صدا  %66عالیم غیرکالمی 

 Facial Expressionحرکات صورت 

حرکات صورت شاید معمولترین راه بیان احساسات به صورت غیرکالمی توسط مردم باشد. شخص به وسیله استفاده از ماهیچه های صورت 

ت ناشی از خوشحالی، ترس، تعجب، عصبانیت، تنفر، تحقیر و غم را منتقل می کند. در واقع حـاالت و حرکـات صـورت یـک زبـان      احساسا

جهانی است. در تحقیقاتی که روی فرهنگهای مختلف، انجام شده است روانشناسان دریافته اند که مردم در کشـورهای مختلـف عکسـهای    

در این تحقیق نتایج مشابهی از هر دو گروه بی سواد و بـا سـواد حاصـل     2به تفسیر کرده اند شکل مختلف از حاالت صورت را به طور مشا

 شده است.

    Postureوضعیت بدن 

وضعیت بدنی نیز راهی برای برقراری ارتباط است. یک وضعیت صاف و کشیده معموال احساس اعتماد به نفس و ثبات شخصیتی را تـداعی  

کمبود احترام به خود، باعث می شود که شخص افتاده و با پشتی خمیده راه بـرود. بـرای مثـال مـی تـوان فـرد        می کند. غم و افسردگی یا

 افسرده را به صورتی که روی صندلی با پشتی قوز کرده و شانه های افتاده و سری خم شده نشسته است، مشاهده نمود.

   Groomingآراستگی 

م است. یک ظاهر تمیز و آراسته نشان دهنده شایستگی فرد در ظاهر است. بیمـارانی کـه آراسـتگی    آراستگی انسان نیز قادر به انتقال مفاهی

 ظاهرشان از قبل بهتر شده باشد، نشان دهنده پیشرفت آنان به سمت بهبودی است.

 ر غالبا دال بر بهبودی اوست. افراد مبتال به بیماریهای وخیم، قدرت یا میل به حفظ آراستگی خویش را ندارند. درخواست آینه توسط یک بیما
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 Gesturesژست 

 مردم اغلب از ژستهایی که می گیرند آگاه نیستند، اما ژستها نقش مهمی را در انتقال افکار و احساسات بازی می کنند. وقتی که شما با یـک 

 حالت خوش آمدگویی از فرد می خواهیم که بنشیند او احساس راحتی می کند.

حرکات عجوالنه و سریع این حس را القاء می نماید که پرستار وقت کافی ندارد. در نتیجه بیمار میـل و اعتمـادش را بـرای بیـان ترسـها و      

و نگرانیهای خود از دست می دهد. ژستها و رفتارهای بیماران نیز به همین اندازه مهم است وقتی که بیمار نگاهش را به پرستار نمی انـدازد  

ن را می نگرد، نشان دهنده آن است که مایل به برقراری ارتباط با پرستار نیست. شخصی که به حالت دسـت بـه سـینه نشسـته، بـه      یا پایی

 طوری که فضای کمتری را اشغال می نماید اغلب دلیل بر تنیدگی فرد است. 

 Intonationلحن صدا 

ی گردد ضرب المثلی وجود دارد که می گوید: نحوه بیان یـک مطلـب از   تنوعی گسترده از مفاهیم ظریف به وسیله تن صدای افراد منتقل م

خود مطلب مهمتر است. بخصوص بچه های کوچک بیشتر به تن صدای والدینشان پاسخ می دهند تـا بـه جمـالت اصـلی آنـان. بیمـاران       

 بزرگسال نیز نسبت به گرمی و سردی لحن صدای پرستار بسیار حساس هستند. 

هنده احساس افراد از سالمتیشان است. فردی که بیمار است معموال بسیار آهسته و با تن پایین تر از معمول صـحبت  تن صدا اغلب نشان د

می کند. در زمان هیجان تن صدا افزایش می یابد و کلمات محکم تر تلفظ می شوند. احساسات متفاوتی به وسیله تغییر تـن و لحـن صـدا    

اثر تن صدایشان بر روی دیگران آگاهند. گوش دادن به صدای ضبط شده بر روی نوار اغلـب مـی   ممکن است بیان شود. مردم به ندرت از 

 تواند به فرد کمک کند تا برداشت سایرین از نحوه بیان خویش را دریابد. 

ی فردی شخصـی را  : لمس نیز می تواند افکار و احساسات پرستاران را به بیمار منتقل نماید. تحقیقات نشان داده اند که وقتTouchلمس 

 بدون ایجاد مزاحمت لمس می نماید، حتی بین افراد غریبه نیز به طور کلی عکس العمل مثبتی ایجاد می کند.

 ایجاد یک محیط مناسب برای برقراری ارتباط آزاد

Creating A Climate For Open Communication 

ی تواند ارتباط برقرار نماید پرستار باید احساس گرمی و پـذیرش را بـه بیمـار    برای ایجاد جوی آزاد که در آن بیمار احساس کند که آزادانه م

، توانایی درک نقطه نظرات شخص دیگر acceptanceنشان دهنده عالقه وافر به مردم است. پذیرش یا  warmthمنتقل کند. گرمی یا 

ین وظیفه آسانی نیست. همه ما آگاهانـه و یـا ناآگاهانـه    و احترام به تفاوتهای فردی اشخاص است. پذیرش یعنی قضاوت نکردن، که البته ا

نگرشها، خطاها و تعصباتی داریم که پیش زمینه اجتماعی، یادگیری و تجربیات زندگی ما را منعکس می سازد. ما هم بـه نـوعی تمایـل بـه     

 ارزیابی وقایع و سایر افراد از دیدگاه شخصی خود داریم. 
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 Giving Informationدادن اطالعات 

 ارتباط همواره یک فرآیند دوطرفه است و پرستار و بیمار به منظور بازنگه داشتن کانالهای ارتباطی با هم در آن شرکت می کنند.

همانطور که قبال ذکر شد پرستار یک منبع اطالعاتی مهم برای بیمار است. پرستار باید همیشه به سئواالت بیمار پاسخ بدهد. هم سـئواالتی  

ه طور شفاهی بیان می کند و هم سئواالت احتمالی که پرسیده نمی شوند. پاسخ پرستار باید کامال مشخص و واضح بـوده، حتـی   که بیمار ب

االمکان بر اساس اطالعات جامعی باشد که فراهم نموده است. همچنین باید از اصطالحات قابل فهم برای بیمار استفاده شود. به طور مثال 

دکتر گفته که مرا برای انجام مشاوره در رابطه با بررسی علت زنگ زدن گوشم، نزد متخصص اعصـاب  »ار بپرسد: ممکن است بیمار از پرست

پزشک شما از متخصص اعصاب خواسته است که به بخش آمده و »پرستار باید پاسخ دهد که : « می فرستد. منظور او دقیقا چه بوده است؟

که ممکن است مشکلتان احتماال مربوط به اعصابی که در شنوایی شما دخیل است باشد. او از شما را ویزیت نماید. پزشک شما فکر می کند 

من شنیدم کـه آنهـا   »یا ممکن است بیمار بپرسد: «. بهترین متخصصان در این زمینه است و احتماال امروز صبح شما را ویزیت خواهند کرد

من لیست عمل فردا »پرستار می تواند پاسخ دهد که: « تی مرا عمل می کنند؟می خواهند فردا مرا عمل کنند، می خواهم بدانم که چه ساع

من هنوز نمی دانم. آنها لیست عمل را عصر تنظیم می کنند و ما معمـوال  »یا « صبح فردا خواهد بود 8را دیده ام. عمل جراحی شما ساعت 

 «. رسید شما را مطلع خواهم ساخت آن را ساعت سه بعدازظهر دریافت می کنیم. به محض اینکه لیست عمل بدستم

  Learning To Listenش دادن به بیمار گو

ر در کلیه ارتباطات بین پرستار و بیمار، مشکالت، عالیق، احساسات و فعالیتهای بیمار باید قبل از هر چیز مورد توجه قـرار گیـرد. بـه منظـو    

مردم با شنونده ای خوب که نخواهد ارزشهای خود را تحمیل کند یـا آنـان را   کمک به بیمار، پرستار باید یاد بگیرد که بیمار گوش دهد. اگر 

مجبور به شنیدن نصایح خود نماید، ارتباط برقرار خواهند کرد. روشهایی که فرد را تبدیل به یک شنونده خوب می کند، قابل یادگیری است. 

ارند، اما به زودی قادر به استفاده از روشهای یاد شده خواهنـد بـود. از   اگرچه فرد مبتدی در اوایل کار در استفاده از این روشها کمی مشکل د

اولین نکاتی که باید آموخت، گوش دادن با توجه کامل و دقیق است. به بیمار این مفهوم را منتقل سازید که او شخصی است که مورد توجه 

 بیمار باید به شما بگوید، اختصاص می دهید.و عالقه شماست و شما مایل هستید که زمان و انرژی برای شنیدن آنچه که 

 Postureوضعیت بدن 

وضعیت خاص بدن پرستار در انتقال این مفهوم که به بیمار با توجه به دقت گوش می دهد، بسیار مهم است. اغلب ارتباطـات بـین بیمـار و    

ستاده است برقرار می گـردد. بـرای یـک مصـاحبه )نظیـر      پرستار در زمان ارائه مراقبت و در محیط بیمارستان و عمدتا در حالی که پرستار ای

گرفتن تاریخچه پرستاری(، بحث و تبادل نظر در مورد مشکالتی که بیمار دارد، مذاکره در مورد بستن یک قرارداد یا نظیر آن، همـواره اگـر   

یجاد می کند و هم نسبت به ایستادن، کمتر پرستار در کنار بیمار بنشیند بهتر است. نشستن در هنگام صحبت کردن، هم راحتی بیشتری را ا

نشانه عجله به حساب می آید. بلند شدن از پشت میز و نشستن در یک صندلی راحت )بیمار هم در یک صندلی راخحت بنشیند( بـه ایجـاد   

یـک سـطح مسـاوی    جوی که هم پرستار و هم بیمار احساس راحتی بیشتر در برقراری ارتباط نمایند، کمک می کند. در ضمن نشسـتن در  
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)پرستار و بیمار در صندلی های مشابه در کنار هم بنشینند( این مفهوم را منتقل می سـازد کـه شـما و بیمارتـان در ایـن ارتبـاط در شـرایط        

مساوی هستید. وقتی که پرستار و بیمار در یک سطح مساوی بنشینند، تماس چشمی مساوی بین این دو برقرار می گردد. امـا بایـد بـه یـاد     

 داشته باشید، تماس چشمی مستقیم در برخی از فرهنگها نشانه بی احترامی به فرد مقابل است.

رار پرستار باید مستقیما مقابل بیمار بنشیند و این کار تمایل وی را برای شنیدن حرفهای بیمار نشان می دهد. دستها و پاها نباید روی هم قـ 

مار است  برعکس گرفتن وضعیت باز یا غیردفاعی باعث می شود که در طـول صـحبت بـه    گیرد زیرا نشان دهنده حالت دفاعی در مقابل بی

 آرامی به سمت بیمار کشیده شود. اغلب افراد در هنگام صحبت اینکار را به طور خودکار انجام می دهند.

  Personal Spaceحریم شخصی 

یک میزان مشخص از فضای دور و بر خود را داشته باشـیم. ایـن یـک    فاصله بین پرستار و بیمار نیز مهم است. هر کدام از ما دوست داریم 

 غریزه حمایتی است و زمانی که افراد دیگر وارد این فضا می شوند، ما احساس ترس می کنیم.

از شـخص  اگر شما برای مثال در یک آسانسور شلوغ باشید و در یک طبقه عده زیادی از افراد از آسانسور خارج شوند، شما به طور خودکـار  

مقابل فاصله بیشتری گرفته و فضای شخصی بیشتری را به خود اختصاص می دهید. محدوده ای را که فرد به عنوان حریم شخصـی خـود   

اختیار می کند، بستگی به خصوصیات فردی، هنجارهای اجتماعی، احساسات فرد در آن زمان و صمیمیت با فرد مقابل دارد. برخـی از افـراد   

ه لمس نشوند )به جز در موقعیت صمیمی خانوادگی( زیرا آنها احساس می کنند که به حریم شخصـی آنـان تجـاوز شـده     ترجیح می دهند ک

است. برخی دیگر از افراد ممکن است، حتی افرادی را که به خوبی نمی شناسند در آغوش بکشند. بعضی از افراد زمانی که بیمارنـد دوسـت   

 یگر درست برعکس.ندارند کسی نزدیک آنها باشد و برخی د

بسیاری از مراقبتهای پرستاری باید در فاصله نزدیک و صمیمی انجام گردد. اما بسیاری از مردم حاضر نیستند با افـرادی کـه نمـی شناسـند     

 ارتباطی چنین نزدیک و صمیمی برقرار کنند. برای موفقیت ارتباطات صـمیمی، پرسـتار بایـد قبـل از انجـام مراقبتهـای نزدیـک بـه بیمـار         

توضیحات کافی بدهد. گوش دادن دقیق به بیمار یک فرایند فعال است. بعضی از افراد معتقدند که پرستار در زمان جمـع آوری اطالعـات از   

ردن بیمار نباید یادداشت برداری کند و برخی دیگر معتقدند که اگر قرار باشد اطالعات زیادی از بیمار گرفته شود، بدون یادداشت به خاطر سپ

مسائل مطرح شده، مشکل خواهد بود. در واقع با یادداشت برداری پرستار، بیمار مطمئن می شود که جزئیات گفته هایش فراموش نمی همه 

خانم فرخی، برای اطمینان از اینکه همه چیز را درست شنیده ایم، اگـر شـما موافـق    »شود. برای مثال پرستار می تواند به بیمار خود بگوید: 

 این نشانه تأکید شما بر توجه دقیق تان بر صحبتهای بیمار است. «. مصاحبه، یادداشت برداری خواهم کردباشید، در طول 

  Responses That Help  پاسخهایی که به برقراری ارتباط کمک می کنند 

 پاسخهای کوتاه 

ادامه آن عالقه مند است، کافیست کلمات یا  گاهی بیان یک کلمه یا یک تکان سر برای دادن این احساس که پرستار به گفته های بیمار و

به عنوان پاسخهای کوتاه، اغلب بیمار را مطمئن می سـازد کـه بـه صحبتهایشـان توجـه      ....« آها «. »من می فهمم« »بله»اظهاراتی نظیر: 

 کامل می شود.
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 سکوت

ا اضافه کند، بهتر است که چیزی نگوید. اغلب مـا  گاهی اوقات اگر پرستار احساس کند که بیمار می خواهد به گفته های قبلی خود چیزی ر

زمانی که در گفتگوهایمان وقفه ای می افتد و این وقفه طوالنی می گردد، احساس ناراحتی می کنیم و سعی می کنیم که این خـالء را پـر   

فرصت کافی می دهـد تـا افکـارش را روی     کنیم. اغلب افراد هنگام بیان مطلب نیاز به فکر کردن دارند، لذا دادن کمی زمان به بیمار، به او

صحبتهایش متمرکز نماید. از طرف دیگر ممکن است بیمار نخواهد که روی موضوع مورد بحث تأکید بیشتری شود و ادامه یابد و یا ممکـن  

موضوعات خصوصـی  است بخواهد موضوع جدیدی را مطرح کند. در این شرایط پرستار نباید اصرار ورزد یا ظاهرش گویای کنجکاوی او در 

بیمار باشد. برخی از افراد دوست ندارند که در مورد موضوعات خصوصی زندگیشان صحبت کنند و پرستار باید به این خواسـت آنهـا احتـرام    

 بگذارد. گاهی اوقات، فقط آرام نشستن در کنار بیمار یا راه رفتن با او در راهرو، برای انتقال و درک احساسات بیمار کافی است. 

مس یکی از مهمترین ارتباطات غیر کالمی برای پرستار است. ما از دستهایمان در بسیاری از اقدامات پرستاری استفاده مـی کنـیم. لمـس    ل

 احساس را به بیمار منتقل می کند. گاهی واقعا نیاز به بیان کلمات نیست. لمس البته کاریست که باید با احتیاط انجام گردد، بـه طـوری کـه   

 شده برخی از افراد لمس را نشانه بی احترامی به خود دانسته و از لمس شدن احساس ناراحتی می کنند.قبال گفته 

 بازتاب احساسات 

راه دیگری که نشاندهنده عالقه و توجه به بیمار است بازتاب احساسات است. برخی اوقات، افراد احساسات خود را به طور مستقیم بـا بیـان   

گاهی اوقات توصیف عمل و یا انجام کـاری باعـث مـی شـود کـه پرسـتار       « من خیلی عصبانی بودن که .... »کلمات نشان می دهند مثل 

ف احسـاس  «من در را محکم به هـم کوبیـدم  »احساسی را که پشت آن عمل وجود دارد شناسایی کند. بطور مثال وقتی که بیمار می گوید 

 نشان می دهد.خصومت و ناکامی و عصبانیت بیمار را از فرد آن سوی در، 

پرستار نیز ممکن است برداشت خود را از احساسات بیمار از طریق رفتار غیرکالمی بیـان نمایـد. پرسـتار ممکـن اسـت بـه شـکل کالمـی         

«. دارم می بیـنم کـه اذیـت شـدی    »یا « من متوجه شدم که تو عصبانی بودی و یا اذیت شدی»احساسات بیمار را تأکید کند. به طور مثال: 

فاده از کلمات خود بیمار در پاسخگویی به او مفید است، بازتاب احساسات فرد هم مهم است. تکـرار کلمـات افـراد گـاهی اوقـات      اگرچه است

 پاسخ پرستار را مکانیکی جلوه می دهد و انگار که یک پاسخ آموخته شده را دارد طوطی وار بیان می کند.

 تکرار کلمات و عبارات کلیدی

ز تفکرات خود را با هم و یکباره بیان می کند پرستار باید بتواند آن جمله یا عبارت کلیدی که بین همـه جمـالت   وقتی که بیمار یک سری ا

از وقتی که سال گذشته عمـل کـرده ام، هـیچ چیـز     »بیمار مهمتر و کلیدی تر است بیابد و به خاطر بسپارد. به طور مثال بیماری می گوید: 

« ل نتوانسته ام به انجمنی که اعضایش را خیلی دوست دارم بروم و دلم برایشان خیلی تنگ شده استخوب پیش نمی رود از آن زمان تا حا

 است و پرستار باید صحبتهای خود و بیمار را بر این جمله متمرکز نماید. « از یکسال قبل که عمل کردم»در اینجا عبارت کلیدی ، 

 استفاده از سئواالت باز
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بیشتری را در مورد یک موضوع خاص بدست آورد می تواند از سئواالت باز استفاده کند. این سئواالت به بیمـار  اگر پرستار بخواهد اطالعات 

شما گفتید که سال پیش عمـل داشـتید، شـاید بتوانیـد در مـورد ایـن       »فرصت می دهد که بیشتر صحبت نماید. پرستار ممکن است بپرسد، 

لطفا اگـر دوسـت داریـد در ایـن     »یا ....« داشتید می گفتید »پرستار اینگونه پرسش کند یا ممکن است «. موضوع بیشتر با من صحبت کنید

 به این طریق پرستار می تواند اطالعات بیشتری را از بیمار خود کسب نماید.«. مورد بیشتر صحبت کنید

 درخواست برای روشنی و وضوح

ستار ممکن است که برای روشن شدن موضوع از بیمار سـوال نمایـد.   گاهی اوقات درک احساسات و یا معانی کلمات بیمار مشکل است و پر

آیا من درست فهمیدم که شما احساس گناه می کردید )یا عصبانی و غمگـین  »یا « منظور شما این بود که عصبانی بودید؟»سئواالتی نظیر 

ا از احساسات و عقاید بیمار بیان نماید. در ضـمن  ؟ مثالهایی است که از این طریق پرستار می تواند صحت و سقم برداشتهای خود ر«بودید(

 این پرسشها می تواند به بیمار نشان دهد که پرستار می کوشد تا نقطه نظرات او را درک کند.

 یافتن راه حلها 

ه برخـی  گاهی اوقات پرستار ممکن است به بیمار برای یافتن راه حلهای احتمالی مختلف جهت حل مشکالتش کمک نماید. آگاهی نسبت ب

از عواملی که مشکالت را ایجاد می کند و بیمار نسبت به آن آگاه نیست، می تواند به پرستار کمک کند که راهکارهایی را در پیش گیرد که 

بیمار بتواند از درون مشکالت خود، راه حل های را بیابد و قادر به حل مشکالتش شود. در عین حال پرستار بایـد مراقـب باشـد کـه عقایـد      

صی خود را در مورد کاری که بیمار باید انجام دهد، تحمیل نکند و همه عوامل و راه حلهای مختلف احتمالی را در آن شرایط بخصـوص  شخ

 در نظر بگیرد.

 Responses That Hinderاختالل در جریان مذاکره می شوند پاسخهایی که باعث 

 قوت قلب دادن بی جا 

به کار می برد فکر نکند، پاسخهاش ممکن است جریان مکالمه با بیمار را مختل نماید. یکی از عواملی  اگر پرستار در مورد اثرات کلماتی که

که اغلب باعث قطع ارتباط می گردد استفاده از قوت قلب دادنهای بیجا به بیمار است. در این مـوارد، معمـوال پرسـتار مـی خواهـد بیمـار را       

مـا  «. »همه همین احسـاس را دارنـد  «. »نگران نباش، همه چیز روبراه می شود:» التی چون مطمئن سازد تا احساس راحتی نماید و از جم

استفاده می کنند. این عبارات را پرستار معموال برای اطمینان و قوت قلـب دادن بـه بیمـار    « تاکنون حتی یک بیمار را هم از دست نداده ایم

 ند که مشکل بیمار ساده انگاشته شده است.می گوید. اما متأسفانه ممکن است این مفهوم را منتقل ک

 پاسخهای کلیشه ای

 پاسخهای کلیشه ای نیز مانند قوت قلب دادن بیجا می باشد و زمانی که در مورد آنچه که بر زبان می آوریم، فکر نکرده باشیم و جمالتی را

ار واقعا به سخنان او گوش نمـی دهـد. جمالتـی نظیـر     به طور اتوماتیک بر زبان جاری کنیم این احساس به بیمار منتقل می گردد که پرست

دکتر شما می دانـد کـه چـه چیـزی     »همه چیز در وقت خود انجام می شود و»شما بعد از یک خواب خوب احساس بهتری خواهید داشت، »
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ه نظـر مـی رسـد و معنـای     نمونه های از اینگونه جمالت هستند که آنقدر به طور متداول تکرار شده که کلیشه ای ب« برای شما بهتر است

 واقعی خود را از دست داده اند.

 خصومت

افرادی که مضطربند مکررا نسبت به اطرافیان خود واکنش خصمانه و عصبی دارند. پرستاران اغلب فشار ناشی از این عصـبانیت را از طـرف   

نیست. یک پاسخ متقابل و عصبی از طرفی پرسـتار  بیماران و خانواده آنان تحمل می کنند. در عین حال عصبانی نشدن کار چندان ساده ای 

 نظیر: 

ممکن است احساسات بیمار را جریحه دار کند، و مانع از پیشرفت ارتباط بین پرستار و بیمـار گـردد.   « شما نباید اینگونه صحبت می کردید!»

بیمار بتواند اضطراب خـود را مسـتقیما بیـان    باعث می شود که « این تجربه باید برایت خیلی سخت باشد»بیان این جمله توسط پرستار که 

 کند و پرستار نیز متقابال قادر خواهد بود، روشهای حمایتی مناسب را به بیمار ارائه دهد.

 تحمیل ارزشها

را شما اشـتباه کردیـد کـه آن کـار     »پرستار باید مراقب باشد که ارزشهای شخصی خود را به بیمار تحمیل نکند. به کار بردن جمالتی نظیر 

نشان دهنده تحمیل ارزشهای خود به بیمار است، عمال پرستار هـم  « اگر من جای شما بودم آن کار یا این کار را می کردم»یا « انجام دادید

 اعتماد به نفس بیمار را حمایت نکرده است و هم راه حلهای مؤثر را برای مشکالت بیمار فراهم ننموده است.

 نصیحت کردن 

شان دهنده اینست که پرستار بهتر از او می داند که چه کاری برایش بهتر است. زمانی که نصایح پرسـتار مربـوط بـه    نصیحت کردن بیمار ن

انجام مراقبتهای بهداشتی است، چون انتظار می رود که پرستار در این زمینه خبره باشد توصیه هایش پذیرفته می شود ولی معموال نصـایح  

یا « من اگر جای خواهرتان بودم دیگر اذیتتان نمی کردم»شتی، پذیرفته نمی شود. برای مثال جمالتی نظیر به افراد در حوزه مسائل غیربهدا

باعث قطع ارتباط می شود. اغلب افراد نصایح را نمی پذیرند مگـر خـود   « اگر من جای شما بودم خانه ام را می فروختم و سهام می خریدم»

باشند. حتی اگر بیمار عقیده شما را در مورد مسئله ای که شما در آن خبره نیسـتید بپرسـد، بهتـر    فرد شخصا از فرد مقابل اظهارنظر خواسته 

است که از نصیحت کردن او بپرهیزید. حتی اگر مسأله مربوط به وضعیت سالمت او باشد. بهتر است که به جای جوابهای شسـته و رفتـه و   

 ار توضیح دهید تا خود یکی از آنها را انتخاب کند.آماده همه راهکاری موجود برای حل مسأله را برای بیم

 کنجکاوی

چنان که تاکنون تأکید شد پرستار باید از کنجکاوی و وارسی در زندگی خصوصی بیمار خـود بپرهیـزد. مگـر در پرسـتاری بهداشـت روان و      

در مورد رابطـه ات بـا خـواهرت بـرایم     »یر یا جمله ای نظ« چرا اینطور احساس می کنی؟»روانپزشکی که یک استثناء است. سؤاالتی نظیر 

نشان دهنده کنجکاوی در امور خصوصی بیمار است مگر اینکه مشکل بیمار به طور مشخص نیـاز بـه ایـن موشـکافی     «. بیشتر صحبت کن
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از سـکوت در عـین   داشته باشد. وقتی که از بیماران در مورد اعمالشان توضیح خواسته می شود، معموال احساس ناراحتی می کنند. اسـتفاده  

 توجه کامل به بیمار به او کمک می کند تا به توصیف احساساتش، بدون اینکه احساس تجاوز به حریم خود را داشته باشد، بپردازد.

 تحقیر کردن 

مـردم  بنظر نمی رسد که بقیه »تحقیر اعمال و احساسات دیگران باعث رنجش و کاهش اعتماد به نفس آنان می شود. گفتن جمالتی نظیر 

این موضوع را به بیمار انتقال می دهد که آنها مشکلی دارند که عکس العمل آن منجر به این برخورد می شود. « احساسشان مثل شما باشد

به رخ کشیدن کمال و خوبیهای دیگران و یا گفتن اینکه مشکل دیگران حادتر از شما است. احساس بی اهمیت بودن و کوچک بـودن را در  

شما باالخره باید انتظار کمـی درد را داشـته   »و پرستار پاسخ دهد که : « بخیه هایم درد می کند»ی کند. مثال اگر زائویی بگوید: فرد ایجاد م

 باعث می شود بیمار اعتمادش را نسبت به پرستار از دست بدهد.« باشید. خواهر من پس از زایمان تا یک هفته نمی توانست بنشیند

 طرد کردن

تو نباید اینگونه احسـاس  »احساسات، افکار یا اعمال بیمار، آگاهانه یا ناآگاهانه می تواند باعث قطع ارتباط شود. جمالتی نظیر  پرستار با طرد

این مفهوم را به بیمار منتقل می کند که « چطور کسی می تواند چنین کاری کند؟»یا « من نمی خواهم این چیزها را از شما بشنوم»، «کنی

و عملکرد او بی ارزش است. احتماال بیمار در این صورت از صحبت بیشتر در مورد آن موضوع خـودداری کـرده و در مـورد     افکار، احساسات

طرح مسایل دیگر مردد می گردد. طرد ممکن است حتی به وسیله ارتباط غیرکالمی هم انجام گردد. روی برگرداندن از بیمار، پشت کردن و 

 رد کردن بیمار است. پشت چشم نازک کردن از مصادیق ط

 Interviewing مصاحبه 

مصاحبه یکی از ابزارهای اصلی ارتباط است و یا اینکه در سایر رشته ها نیز کاربرد دارد، اما به طور بسیار گسـترده ای توسـط اعضـای تـیم     

ه اند. اگر شما درخواست کار در تابستان یا بهداشتی مورد استفاده قرار می گیرد. بیشتر دانشجویان پرستاری تجربه استفاده از مصاحبه را داشت

 کار تمام وقت را داده باشید، احتماال با مسئول آینده تان مصاحبه ای انجام داده اید.

در حیطه های بهداشتی و روانی، مصاحبه برای اهداف مختلفی استفاده می شود پرستاران، در مراقبتهای خود، از مصاحبه بـرای جمـع آوری   

ت و سقم آن، ارزیابی نتایج مراقبتهای پرستاری، مشاوره با افراد در مورد مسائل بهداشتی شـان، برنامـه ریـزی مراقبـت بـا      اطالعات یا صح

 بیمار، به عنوان یک ابزار درمانی استفاده می کنند.

را هم مشخص نماید. پرستار وقتی یک مصاحبه برنامه ریزی می شود، پرستار نه تنها باید هدف از آن مصاحبه، بلکه زمان و مکان مصاحبه 

باید با روشهای اصلی انجام مصاحبه در شروع و ختم آن و استخراج اطالعات مورد نیاز، آشنایی داشته باشد. اسـتفاده از مصـاحبه هـم مثـل     

 سایر ابزارها نیاز به تمرین دارد.
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 تعیین زمان و مکان برای انجام مصاحبه

Setting The Time and Place for the Interview 

برای انجام مصاحبه باید زمان کافی در نظر گرفته شود. این زمانی بستگی به هدف و ماهیت مصاحبه دارد. پرستار باید طول زمـانی کـه بـه    

مصاحبه خود اختصاص داده و زمانی که مصاحبه در طول آن انجام شده را با هم مقایسه کند. )تمرین برای انتخاب زمان مناسب( اگـر فـرد   

ان یدا بیمار بوده و در بیمارستان بستری شده باشد و نیاز به انجام ازمایشات و معاینات متعدد داشته باشد، بهتر است مصاحبه را تا یک زمشد

مناسب به تأخیر انداخت. یا اگر بیمار در حین مصاحبه خسته شد، بهتر است مصاحبه را به زمانی دیگر موکول کرد. مصاحبه بایـد در زمـانی   

م گردد که هم پرستار و هم بیمار فارغ از سایر درگیریهای خود باشند. به طور خالصه پرستار باید فضایی آرام و بدون التهاب و عجلـه را  انجا

 برای مصاحبه ایجاد کند.

  Beginning An Interviewشروع مصاحبه 

درمانی توسط یک پرسـتار پـذیرش مـی     -ؤسسه بهداشتیمصاحبه اساسا عبارت از مکالمه بین دو نفر است. اغلب زمانی که بیمار در یک م

گردد، در واقع مکالمه ای بین دو فرد غریبه انجام می گیرد. پرستار به عنوان فرد مصاحبه کننده مسـئول ایجـاد محیطـی آرام بـرای انجـام      

باید به یا داشته باشند که بیمـار نیـز    مصاحبه است. دانشجویان پرستاری که در انجام مصاحبه تجربه کافی ندارند و احتماال مضطرب هستند

درمانی دارند، بیمار بوده  -همانند آنان اطالعات و تجربه کافی را در امر مصاحبه ندارد. اغلب افراد که نیاز به کمک کارکنان مراکز بهداشتی

مراکز مراجعه می کنند نیز کمی نگران و درباره وضعیت سالمت خود نگران هستند، حتی افراد سالمی هم که برای معاینات دوره ای به این 

تن هستند. برای انجام مصاحبه، سالم و خوش آمدگویی مؤدبانه، خواندن بیمار با نام همراه با لبخند یا دست دادن با بیمار، تعارف برای نشس

پرستار بـرای شـروع یـک مصـاحبه      بیمار )اگر بستری نباشد( یا اجازه برای نشستن در کنار بیمار )در صورت بستری بودن وی( می تواند به

 موفق کمک کند.

 پرستار همچنین باید خود را با نام معرفی نماید این مالحظات و رعایت اقدام باعث راحتی فرد مصاحبه شونده می گردد.

مناسـب بـرای انجـام    پرستار همچنین باید اهداف مصاحبه و زمان تقریبی آن را برای فرد مقابل مشخص کند. این اطالعات به ایجاد جوی 

مصاحبه کمک می کند. در این صورت بیمار هدف و انتظارات خویش را از مصاحبه خواهد دانست. برای مثال پرستار در یک مصاحبه بـرای  

و ارزیابی اولیه از بیمار، ممکن است بگوید که هدف از انجام این مصاحبه برنامه ریزی جهت ارائه مراقبتهـای پرسـتاری بـر اسـاس نیازهـا      

 اولویت های فردی او است.

 Eliciting Specific Informationکسب اطالعات ویژه 

هر چند پرستار اغلب در طول مصاحبه قادر به کسب اطالعات ویژه است ولی مصاحبه نباید به شکل یک جلسه پرسش و پاسخ یـک طرفـه   

و کنترل جهت جمع آوری اطالعات و ارزیابی از بیمار را داشـته   دربیاید. مصاحبه باید طوری سازمان بندی گردد که پرستار نقش اداره کننده
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باشد. اما بیمار هم باید برای بحث و تبادل نظر در مورد احساسات و عالیق خود آزادی عمل کافی داشته باشد. اغلب پرسـتاران اگـر محـیط    

 و حتی بیشتر از آن را نیز کسب نمایند. مناسبی برای انجام مصاحبه خود بوجود بیاورند، می توانند اطالعات مورد نیاز خود

پرستار اطالعات ویژه از بیمار را می واند با پرسش سئواالت مستقیم به دست آورد. در چنین موقعیتی به جای طرح سـئواالت متعـدد، بهتـر    

تار به بیمار اجازه ندهد کـه  است نخست به مسائل فوری بیمار نسبت به درک و احساسات او در مورد موضوع مصاحبه پرداخته شود. اگر پرس

 به طور آزادانه با او صحبت کند، ممکن است عوامل مهم فراموش گردد.

هنگام پرسش، ابتدا باید از سواالت عمومی آغاز نمود و سپس با طرح جزئیات موضوع، به مصاحبه ادامه داد، افراد معموال در شروع مصاحبه 

ند. پرساتر باید پرسش سؤاالت خصوصی را تا زمانی که اعتماد بیمار به او جلب شده باشد به سؤاالتی که شخصی نیستند بهتر پاسخ می ده

به تعویق اندازد. به طور کلی اطالعاتی چون نام، سن، تحصیالت و شغل و غیره که افراد مرتبا در فرمهای اطالعاتی پر می کنند، سـئواالت  

مسایل خصوصی تری هستند و اگر کسب اطالعات شامل پرسش سـئواالت   غیر شخصی محسوب می گردند. عالیق و نفرتها و احساسات،

 عمومی، مورد سؤال قرار گیرد. 

  Ending An Interviewختم یک مصاحبه 

زمانی که هدف یک مصاحبه برآورده شد، پرستار باید وقتی را به پرسش سئواالت بیمار از خود یا موضوعاتی که بیمار دوست در مورد آن به 

بپردازد، اختصاص دهد. بیماران اغلب از اینکه وقت پرستار را بگیرند، مقید هستند. لذا صرف کمی وقت برای پاسخ به پرسشهای بیمار بحث 

در طوالنی مدت، درخواستهای مکرر احتمالی بیمار برای اطمینان از توجه پرستار به او را کاهش می دهد. در انتهـای مصـاحبه نیـز رعایـت     

مهم است. تشکر از بیمار برای اینکه وقتش را به شما داده، اطمینان دادن به او در مورد اینکه اگر سؤال یا مشـکلی داشـت    احترام اجتماعی

 می تواند با شما تماس بگیرد، جزو روشهای ابراز احترام شما به بیمار است.

 Admission And Dischargeپذیرش و ترخیص 

برای بیمار و خانواده اش اضطراب آور و تنش زا است. استفاده از ارتباط درمانی مؤثر باعـث ایجـاد    پذیرش و ترخیص بیمار از مراکز درمانی،

محیط مراقبتی گرم و مناسب و کاهش اضطراب بیمار می گردد. تبادل اطالعات و هماهنگی مراقبت در طول ارتباط اولیه بـا بیمـار و طـی    

ارتباط می گردد. انعطاف در این فرایند موجب می شود که نیازهای بیمار و خانواده اش اقامت سوی در بیمارستان باعث موفقیت در برقراری 

 هر چه بیشتر برآورده گردد. 
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 دارو دادن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 پروتکل دارو دادن

 

 به منظور پیشگیری و به حداقل رساندن شدت عوارض دارویی تجویز صحیح داروهدف : 

 پرستاران و بهیارانگروه هدف :  

می روند و موجب تعیین انتظارات برای  هایی هستند که جهت سنجش فعالیت ها به کار پروتکل های پرستاری توافقمعرفی پروتکل : 

 مراقبت های پرستاری مؤثر و ایمن می شوند و در جهت  حفظ حقوق مددجویان و ارتقاء کیفیت خدمات پرستاری  موثر می باشند .
و بهیاران تدوین  پروتکل دارو دادن در جهت تجویز صحیح دارو و به منظور پیشگیری و به حداقل رساندن شدت عوارض دارویی برای پرستاران

 شده است .
 

 روش کار : 

ایید ) دستورات پزشکی را  از نظر صحت و کامل بودن اجزاء آن شامل نام مددجو ، نام دارو ، دوز دارو ، راه مصرف دارو ، و زمان آن بازنگری نم 
5R     ) 

2. Right Patient   -   بیمار درست 
1. Right Drug  - داروی درست 
3. Right Route  - روش درست 
4. Right Time  - زمان درست 
6. Right  Dose  - دوز درست 

 دستورات پزشکی را  از نظر  صحت درج در کاردکس و کارت دارویی بازنگری نمایید .  

 و غیره ( را به خوبی یاد بگیرید .HS , STAT , BID , QD , TID , QID -اختصارات مربوط به دفعات تجویز دارو )  

 

BID : two times per day              

HS : at bedtime                            

QD : every day                             

 QID : four time a day                   

TID: three times per day               
STAT: first dose, immediately            

 یمنی را قبل از شروع کار رعایت نمایید ) شستن دست ها و پوشیدن دستکش ( .اصول آسپتیک و ا 

 مژرها و کارت دارویی را روی ترالی دارو مرتب نمایید . کاپ دارویی را طوری روی کارت دارویی قرار دهید که نام بیمار خوانده شود . 

 مار به صورت انفرادی آماده نمایید .به منظور  پیشگیری و به حداقل رساندن خطا ، دارو ها را برای هر بی 

و داروی دستور داده شده را از قفسه یا محل مربوطه بردارید ؛ برچسب دارو را از نظر نام دارو ، تاریخ انقضاء ، روش مصرف ، دوز دارو ،  
 هشدارهای ثبت شده روی آن بررسی نمایید . 

 بار ) قبل ، حین و بعد ( کنترل شود . 3پودر ...( باید  در زمان دارو دادن ، برچسب روی شیشه دارو ) قرص ، مایع ،

 ظاهر دارو را از نظر شفافیت ،  وجود ذرات خارجی و تغییر رنگ بررسی نمایید . 

و  زیوندوز دارو را محاسبه نمایید . ) در صورتی که دارو نیاز به انفوزیون داشته باشد ، مقدار دارو ، غلظت الزم ، محلول مناسب ، سرعت انفو 
 زمان انفوزیون هر دوز را به دقت محاسبه نمایید . ( 

 داروها را بدون خارج نمودن از پوشش خارجی آنها در میژر بگذارید . 

داروهای تزریقی پودری را حداکثر نیم ساعت قبل از تزریق حل نمایید . ) بعضی داروها را پس از حل کردن ، در دمای خاص و به مدت معین  
 نمود . در این موارد ، به بروشور دارو یا کتاب دارویی مراجعه شود (می توان نگهداری 

 داروها را بر اساس روش مصرف آنها آماده نمایید . ) در صورت شک ، روش صحیح را پرسیده و اختصارات مربوط به آنها را یاد بگیرد ( 
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 رو مراجعه نمایید .اگر در مورد دارو اطالعاتی ندارید ، به کتب دارویی ،  بروشور یا برچسب دا 

 دارو را بعد از آماده نمودن مستقیماً به اتاق مددجو ببرید . دارو را بدون  مسئول رها نکنید .  

و به هنگام حضور بر بالین مددجو و قبل از دادن دارو از وی بخواهید خود را معرفی نماید . ) چک کردن هویت مددجو باعث اطمینان از دادن دار 
 ردد .(مددجوی صحیح می گ

در صورت عدم هوشیاری و آگاه نبودن بیمار ، دستبند مشخصات شامل : نام و نام خانوادگی ، تشخیص ، بخش و شماره پرونده جهت وی آماده  
 و روی مچ دست نصب شود .

 پس از شناسایی بیمار ، هدف از دادن دارو و اثرات مورد انتظار آن را برای وی شرح دهید . 

 بررسی های الزم قبل از دادن داروهای خاص را انجام داده و نتیجه را ثبت کنید . ) نظیر کنترل فشارخون ، نبض ، قندخون و ...(  

 بعضی از داروها به دلیل تأثیر بر وضعیت همودینامیک بدن باید قبل از خواب به بیمار داده شوند مانند اولین دوز پرازوسین  

 با تغذیه بیماران توجه شود )مرکبات با وارفارین ....( به اثرات تداخلی داروها 

ورتیک زمان تجویز دارو را طوری انتخاب کنید که حتی المقدور با خواب بیمار تداخل نداشته باشد یا مانع خواب بیمار نشود . ) به طور مثال دی  
 ها (

 همیت است ، تا سطح درمانی دارو در خون ثابت نگهداشته شود.تجویز دارو ، راس زمان مقرر ، به ویژه در مورد آنتی بیوتیک ها حائز ا 

افراد پیر و داروها را به دست بیمار داده و تا زمان مصرف کامل دارو بیمار را ترک نکنید ) به ویژه در مورد بیماران روانی ، کم بینا و نابینا ،  
 دقیقه پس از مصرف دارو بیمار را تحت نظارت دقیق قرار دهید .  20 -26سالخورده و بیمارانی که تعدد دارویی دارند( و در موارد مشکوک 

ادامه عالئم و نشانه های عوارض دارویی را به بیمار آموزش داده و کنترل نمایید . چنانچه عالئم و نشانه های مسمومیت دارویی بروز نماید از  
 مصرف دارو اجتناب کنید و به پزشک اطالع دهید .

 موارد خاص از قبیل امتناع بیمار از خوردن دارو به هر دلیلی یا شکایت وی را ثبت نمایید .   مداخالت پرستاری و  

 در صورتی که چند دارو برای بیمار تجویز شده است ، هر کدام را به طور جداگانه به وی دهید . 

 به هشدار بیمار در مورد تفاوت داروی وی توجه کنید . 

ده می شود ، بالفاصله پس از برداشتن دارو از قفسه ، مشخصات الزم را در برگۀ مخصوص داروهای مخدر در صورتی که از داروی مخدر استفا 
 از نظر نوع و مقدار دارو ، نام بیمار ، تشخیص بیمار و نام پرستار یادداشت کنید .

دن دارو ، مقداری خرده یخ را در دهان نگهدارد چنانچه دارو دارای طعم نامطبوعی است ) داروهای شیمی درمانی ( از بیمار بخواهید پیش از خور 
 یا مقداری از نوشیدنی مورد عالقه خود را میل کند .

 روش های مختلف تجویز دارو : 

A  : داروهای خوراکی . 
 ین .غالباً داروهای خوراکی با یک لیوان آب مصرف می شود ولی برخی از داروها باید همراه با غذا یا شیر مصرف شوند مانند آسپر .2

به آرامی در بهتر است بیمار در وضعیت نشسته یا خوابیده به پهلو دارو را میل نماید . ولی اگر بیمار قادر به دریافت دارو نباشد می توان دارو را  .1
 دهان او ریخت .

یا کپسول ها را باز و آن ها را با  توجه داشته باشید اگر بیمار قادر به بلع دارو نباشد ، پس از مشورت با پزشک معالج می توان قرص ها را خرد .3
تجویز نمود ولی تاکید می کنیم که هرگز فرآورده های روکش دار  را نشکنید ، خرد  NGTمایع مناسب حل کرد و بالفاصله از طریق دهان یا 

 نکنید و برای جویدن در اختیار بیمار قرار ندهید . 
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، ابتدا از محل صحیح قرار گیری لوله در معده مطمئن شوید . برای این کار می توانید  NGTتوجه داشته باشید برای گاواژ دارو از طریق  .4
میلی لیتر هوا به داخل معده پوش نمایید و با گوشی صدای ورود هوا به داخل معده را بشنوید . در  20 – 10محتویات معده را آسپیره نموده و یا 

آب شستشو دهید . کالمپ cc 30 را با  NGTگ گاواژ وارد لوله نمایید و سپس مسیر  صورت امکان دارو را مخلوط یا حل کنید و با سرن
 کردن لوله ، بین هر دو نوبت گاواژ الزم است . 

( بیمار باید تا پایان حل شدن دارو ، آن را  زیر زبان خود نگهدارد . بهتر است بیمار در تخت SLتوجه داشته باشید در مورد داروهای زیر زبانی )  .6
 ماند .ب

 برای دادن داروهای مایع و پودری بایستی نکات ذیل را مد نظر داشت :  

A1 -  : داروهای مایع 

 . دارو به درستی تکان داده شود 

 . شیشه دارو به گونه ای در دست نگهداشته شود که برچسب آن به طور کامل قابل خواندن باشد 

  گونه ای که سطح دارویی در کاپ هم سطح با چشم باشد .جهت دادن دارو از کاپ های مدرج استفاده شود به 

 

  میلی لیتر را با سرنگ اندازه گیری نمایید . 20حجم های کمتر از 

  به جز ترکیبات آنتی اسید و شربت های سینه ، برای جذب بهتر ، دارو را باcc 20 . محلول مناسب رقیق کنید 

  را ببندید .سرشیشه را با یک گاز مرطوب پاک کرده و درب آن 

A2 -  : داروهای پودری 

  کنید صاف زبان چوب با را آن سطح و ریخته آن گنجایش بیشتراز قاشق وسیله به. 

 را ببندید داروی پودری محتوی ظرف درب . 

B  : داروهای تزریقی . 

B1 – تزریقات زیر جلدی و عضالنی 
، برای تزریق  16 -13شماره     ( از سرنگ یک میلی لیتری و سرسوزن کوتاه           SCتوجه داشته باشید برای تزریق زیر جلدی )  .2

 ) کودکان ( استفاده می گردد .  16 -13) بالغین ( و   29 – 13میلی لیتری و سرسوزن بلندتر             شماره  3 -6( از سرنگ  IMعضالنی ) 

یقات بعدی مورد استفاده قرار گیرد . تاریخ ، ساعت ، مقدار دارو در هر میلی لیتر و نام خود چنانچه الزم است محلول آماده داخل ویال برای تزر .1
 را به صورت برچسب روی آن بنویسید .

توجه داشته باشید در تزریق هپارین ، سرسوزن قبل از تزریق عوض شود . همجنین نبایستی آسپیراسیون انجام شود و سرسوزن را در حالی که  .3
 وی ناحیه قرار دارد ، خارج و برای چند ثانیه روی ناحیه فشار مالیمی اعمال نمایید . پنبه الکل ر

هوا به داخل سرنگ بکشید .  ml 0.2در تزریق های عضالنی پس از کشیدن دارو به داخل سرنگ ، سرسوزن را تعویض و سپس به مقدار       .4
 هوا مانع خروج دارو به زیر جلد می گردد .پس از تزریق دارو هوا را هم تزریق نمایید . به این ترتیب 

B2 -  تزریقات وریدی 
 ژیوکت در رگ بیمار اطمینان حاصل نمود .قبل از هر تزریق باید از محل صحیح قرارگیری آن

 و رقیق کردن اولیه آنها به کار می روند . IVسرنگ های با حجم بیشتر جهت آماده سازی داروهای  .2
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بولوس ( باید کنترل دقیقی  قبل از تجویز دارو به عمل آید . زیرا دارو با تزریق وارد گردش خون بیمار  شده و در تزریق وریدی مستقیم )  .1
 دقیقه ( 3-6هرگونه خطای رخ داده قابل تصحیح نمی باشد . ) مدت بولوس 

 . غلظت و سرعت تزریق دارو و ناحیه تزریق از نظر صحت و عالئم نشت دارو بایستی حتماً کنترل شود .3

 در انفوزیون وریدی برای تزریق محلول های هایپرتونیک از وریدهای کوچک سطحی استفاده نشود . .4

 ژیوکت را از نظر تورم ، آسیب دیدگی و عالئم نشت دارو بررسی کنید . در هنگام وقفه در جریان مایع ، بافت اطراف آن .6

 شروع، و زمان تاریخ قطرات، تخت، تعداد و اتاق شماره بیمار، نام روی ظرف محتوی محلول ، برگۀ مشخصات که شامل نوع و حجم سرم ،  .5

 پرستار  می باشد ، چسبانیده شود  . نام قطع و وزمان تاریخ

 برچسب تغییر داده شود .  محلول ، مشخصات دارو ) نام و مقدار دارو ( به برچسب اضافه شده و یا  حاوی ظرف به دارو کردن اضافه صورت در .3

 نام قطع، و زمان تاریخ شروع ، و زمان  تاریخ تخت،  و اتاق شماره بیمار، شامل : نام در مورد انفوزیون با میکروست برگه مشخصات کامل  .8

 پرستار روی میکروست نصب شود . نام مقدار دارو و دارو،

وطه ثبت شود  و در صورت رخداد هرگونه عارضه تزریق ، نوع و اندازه کاتتر در گزار ش پرستاری شیفت مرب IVتاریخ و زمان انفوزیون ، محل  .9
 وریدی ) اعم از فلبیت و ... ( در گزارش پرستاری ثبت شود .

به  قبل از رگ گیری در صورت لزوم موهای ناحیه ای که چسب روی آن قرار دارد را بتراشید .) بیمار را از اهمیت کار آگاه نموده و سپس اقدام .20
 شیو ناحیه می نماییم . (

ساعت تعویض نمایید . در صورتی که چسب آنژیوکت خیس یا خونی شده باشد ، بایستی تعویض شود . محل  14پانسمان محل کت دان را هر  .22
 ساعت تغییر یابد . 48 -31کاتتر هر 

از سوراخ شدن ، در صورتی که  ظرف محتوی محلول سالم باشد نیاز به تعویض آن نمی باشد . ولی در صورت هرگونه آسیب دیدگی ) اعم  .21
 پارگی ( بالفاصله تعویض شود .

 ساعت تعویض گردد . 31ساعت باید تعویض گردد . میکروست به شرط عدم وجود رسوب هر  48 -31هپارین الک هر  .23

 سی سی نرمال سالین شستشو دهید .   6/2ساعت یکبار ، کاتتر را با  8برای باز نگهداشتن مسیر آنژیوکت هر  .24

 

Cداروهای موضعی .  : 

C1 : داروهای پوستی . 
  . بهتر است استعمال کرم ، پماد یا لوسیون پوستی در محیط خصوصی صورت گیرد 

 . بعضی از پمادهای موضعی به علت ایجاد اسپاسم در موضع به گرم شدن نیاز دارند 

 . پوست ناحیه را به خوبی تمیز و از داروهای موضعی قبلی پاک نمایید 

  باز وجود داشته باشد ، استریلیتی را رعایت و از دستکش و آبسالنگ استفاده نمایید .اگر آسیب پوستی یا زخم 

C2- : داروهای بینی 
 . در این روش بایستی بیمار به پشت خوابانده شود و برای رسیدن دارو به پشت حلق باید سر بیمار را به عقب خم کنیم 

 به جز در موارد افزایش قبل از استعمال دارو از بیمار بخواهید بینی خود را تخ ( . لیه کندICP   )... و خونریزی بینی  و 

  1قطره چکان را حدودcm  دقیقه در وضعیت  6باالتر از سوراخ بینی بگیرید و قطره ها را به قسمت میانی استخوان اتموئید بریزید . بیمار باید
 خوابیده باقی بماند . 

 وابیده و سر را به عقب خم کند . نوک اسپری در داخل بینی قرار گیرد و حین اسپری کردن از برای تجویز اسپری بینی باید بیمار به پشت خ
 بیمار بخواهید نفس را به داخل بکشد .

 

C3 : داروهای چشمی . 
 . در این روش بیمار را به پشت خوابانده یا بنشانید و سر را به عقب خم کنید 

 خل به خارج چشم بشویید . ترشحات چرکی چشم ها را با پنبه و آبگرم از دا 
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  2-1قطره چکان را حدود cm  باالتر از گوشه داخلی جشم بگیرید . پس از ریختن دارو با انگشت ، فشار مالیمی به مدت یک دقیقه روی
 گوشه داخلی چشم وارد آورید تا از ورود دارو به بینی یا حلق و جذب سیستمیک آن جلوگیری شود .

 
 

 
 

 
 

C4  : داروهای گوشی . 
 ید .در این روش بیمار باید به طرف گوش سالم به پهلو بخوابد . در بالغین الله گوش را به طرف باال و عقب و در کودکان به پایین و عقب بکش 

 قب باشید که به داخل کانال اگر مجرای گوش با سرومن یا درناژ چرکی بسته شده است به آرامی با پنبه اپلیکاتور آن را به بیرون آورید . ولی مرا
 گوش فرو نرود و مجرا را به طور کامل مسدود نکند .

  1قطره چکان را cm  دقیقه در همان وضعیت بماند . 1-3باالتر از کانال گوش بگیرید و بیمار 

 

 
 

C5  : داروهای مقعدی . 
ن را لوبریکانت کنید ، با نفس عمیق بیمار می تواند اسفنکتر مقعد در این روش بیمار باید به یک پهلو شود . شیاف را از روکش جدا کرده و سر آ

ار را شل نماید . با دست آزاد دو طرف باسن را گرفته و شیاف را تا یک انگشت در بالغین و نیم انگشت در کودکان به آرامی در داخل مقعد قر
 دهید . بیمار پنج دقیقه به پشت بخوابد.

C6  : اسپری دهانی . 
 20جویز اسپری ، بیمار باید یک دم و بازدم عمیق انجام دهد . سپس با یک دم آهسته ذرات اسپری را به داخل بکشد . سپس به مدت قبل از ت 

 ثانیه نفس خود را نگهدارد .

  تورها ( این زمان وقفه ثانیه زمان وقفه وجود داشته باشد .) باالخص در تجویز برونکودیال 30اگر تکرار دوز اسپری نیاز بود ، بین دو دوز بایستی
 جهت رسیدن دارو به قسمت های تحتانی تر برونش ها الزامی است . 

  دقیقه فاصله زمانی وحود داشته باشد . 6-20اگر از دو نوع آئروسل یا بیشتر استفاده شود بایستی بین آنها 

 ز اسپری ها ، دهان خود را بشوید .به دلیل جلوگیری از عفونت های دهانی به بیمار آموزش می دهیم بعد از استفاده ا 
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    راهنمای انفوزیون داروی دوپامین با استفاده از میکروست                       
یا نرمال سالین ریخته شود ، سرعت انفوزیون بر حسب میلی لیتر در  %6میلی لیتر سرم  دکستروز 200میلی گرم دوپامین در  100در صورتی که 

 زیر  می باشد . ساعت  مطابق جداول

 

تعدادقطرات در دقیقه بر حسب میکروست=   
  دوزتجویزی دارو× فاکتورقطره×مقدارمحلول× وزن

  مقدارکل دارودرحالل
 

 توجه : 
 مقدار محلول باید بر حسب میلی لیتر باشد . -2

 مقدار داروی تجویز شده باید بر حسب میکرو گرم در دقیقه باشد . -1

 میلی لیتر می باشد (. 2قطره میکروست برابر با  50می باشد .) هر  50با  فاکتور قطره در میکروست برابر -3

 مقدار کل دارو در حالل باید بر حسب میکرو گرم باشد . -4

 راهنمای انفوزیون داروی دوبوتامین با استفاده از میکروست                    
یا نرمال سالین ریخته شود ، سرعت انفوزیون بر حسب قطره در  %6ز میلی لیتر سرم دکسترو200میلی گرم دوبوتامین در  160در صورتی که 

 دقیقه مطابق جدول زیر می باشد .

تعدادقطرات در دقیقه بر حسب میکروست=   
  دوزتجویزی دارو× فاکتورقطره×مقدارمحلول× وزن

  مقدارکل دارودرحالل
 

 توجه : 
 مقدار محلول باید بر حسب میلی لیتر باشد . -2

 تجویز شده باید بر حسب میکرو گرم در دقیقه باشد .مقدار داروی  -1

 میلی لیتر می باشد (. 2قطره میکروست برابر با  50می باشد .) هر  50فاکتور قطره در میکروست برابر با  -3

 مقدارکل دارو در حالل باید بر حسب میکرو گرم باشد . -4

 راهنمای سرعت انفوزیون نیتروگلیسیرین
یا نرمال سالین ریخته شود ، سرعت انفوزیون بر  %6میلی لیترسرم دکستروز  200میلی گرم ( در  20یا  6نیتروگلیسیرین )آمپول  2در صورتی که 

 حسب میلی لیتر در ساعت  مطابق جداول زیر باشد .

= تعدادقطرات در دقیقه بر حسب میکروست
  دوزتجویزی دارو×فاکتورقطره×مقدارمحلول

  مقدارکل دارودرحالل
 

  توجه :

 مقدار محلول باید بر حسب میلی لیتر باشد . -2

 مقدار داروی تجویز شده باید بر حسب میکرو گرم در دقیقه باشد . -1

 میلی لیتر می باشد (. 2قطره میکروست برابر با  50می باشد .) هر  50فاکتور قطره در میکروست برابر با  -3

 .دارو در حالل باید بر حسب میکرو گرم باشد کل مقدار  -4

 فرمول محاسبه تنظیم سرعت انفوزیون هپارین با استفاده از میکروست

 
 

تعدادقطرات در دقیقه بر حسب میکروست =  
  مقدارمحلول×  دوزتجویزی دارو 

  مقدارکل دارودرحالل
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 توجه : 
 باید بر حسب میلی لیتر باشد .مقدار محلول  -2

 مقدار داروی تجویز شده باید بر حسب واحد در ساعت باشد . -1

 مقدار دارو در حالل باید بر حسب واحد باشد . -3

واحد در ساعت می باشد . در صورتی که انفوزیون از طریق میکروست صورت گیرد ، سرعت  2000مثال : دستور پزشک انفوزیون هپارین 
 قطره در دقیقه باید تنظیم شود ؟انفوزیون چند 

 
یا نرمال سالین و یا رینگر حل کرده و  %6سی سی سرم دکستروز  2000واحد هپارین را در  14000ساعت  14جهت تهیه سرم هپارین برای 

 تنظیم سرعت انفوزیون آن را با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود .

 

تعدادقطرات در دقیقه بر حسب میکروست=   
  مقدارمحلول×  دوزتجویزی دارو 

  مقدارکل دارودرحالل
  =
𝟏𝟎𝟎𝟎×𝟏𝟎𝟎𝟎 

𝟐𝟒𝟎𝟎𝟎
≅ قطره در دقیقه بر حسب میکروست       𝟒𝟐
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