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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

 و تحقيقـات  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصالح قانون 3مادة يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 ايران) رسمي(اي ملي استاندارده نشر و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي

  .دارد عهده به را

به سـازمان   29/6/90نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مورخ 
  . جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 

 مؤسسات علمـي،  و مراكز نظران صاحب ،كارشناسان سازمان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در ندارداستا تدوين

 و توليـدي، فنـاوري   بـه شـرايط   توجـه  با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي،
 وارد و كننـدگان، صـادركنندگان  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حق صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت از كه است تجاري

 ايـران  ملـي  نـويس اسـتانداردهاي   پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان،

 كميتة در پيشنهادها و نظرها از دريافت سپ و شودمي ارسال مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي

  .شود مي منتشر و ايران چاپ )رسمي(ملي  استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي
كننـد   مـي  تهيـه  شـده  تعيـين  ضـوابط  رعايـت  بـا  نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

 بدين ترتيـب، اسـتانداردهايي   .شود مي منتشر و چاپ ايران ملي استاندارد عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة

 مربـوط كـه   ملـي اسـتاندارد   كميتـة  در و تـدوين  5 شمارة ايران ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل
 و (IEC)2المللـي الكتروتكنيـك    بين كميسيون، 1(ISO)استاندارد  المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

 كشـور  در (CAC)5 كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنها به عنوان و است (OIML)3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان

 پيشرفت هاي آخرين از كشور ، خاص هاي نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي،
 و سـالمت  كننـدگان، حفـظ   مصرف از يتحما براي قانون، در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

 اسـتانداردهاي  از اجراي بعضـي  اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني

 مـي  سـازمان  . نمايـد  استاندارد، اجبـاري  عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقالم يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي

 . نمايد اجباري را آن بنديو درجه صادراتي كاالهاي استاندارد اجراي كشور، محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند

 بازرسـي،  آمـوزش،  مشـاوره،  در زمينـة  فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين

 وسـايل  )واسـنجي (كاليبراسيون  و مراكز ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي

 و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش،
 المللـي  بـين  دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد بر و اعطا ها آن به حيتصال تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در

 اسـتانداردهاي  سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها،

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي
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 استانداردتدوين كميسيون فني 

  "ين كاريآ-  مراقبت از گچ هيپ  اسپايكا –مداخالت پرستاري "
    

  يا نمايندگي/وسمت   :رئيس

  رئيس كل سازمان نظام پرستاري           ا بيگي، غضنفرميرز
 )فريني كارشناس ارشد كارآ(

 

  :دبير

  هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران عضو                                                سالمي، صديقه                           
                 )             آموزش پرستاري  كارشناس ارشد (

 

  )اسامي به ترتيب حروف الفبا: (اعضاء
  

  تهراندانشگاه عضو هيات علمي دانشكده پرستاري مامايي                               آرزومانياس، سونيا                               
  )كارشناس ارشد پرستاري كودكان(
  

  امين اجتماعيكارشناس پرستاري ستاد مركزي ت  توسلي، خديجه
  )كارشناس ارشد داخلي جراحي(
  

    عضو هيات علمي دانشكده پرستاري مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران                          جعفرجالل، عزت                          
  )كارشناسي ارشد پرستاري(
  

  كل كشور كارشناس فني سازمان نظام پرستاري     رضوي، سيده مريم            
        )كارشناس پرستاري(
  
  كارشناس مركز تحقيقات غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكي تهران                                   سنجري، مهناز                     
  )كارشناس ارشد كودكان(
  

  عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي كرج                                                                           شوقي، مهناز
  )كارشناس ارشد پرستاري كودكان(
  

  كارشناس فني سازمان نظام پرستاري كل كشور  موسي پور، معصومه
  )كارشناس پرستاري، كارشناس ارشد آموزش زبان انگليسي(
  

  كارشناس فني سازمان نظام پرستاري كل كشور                                                                               وفاييان، ناديا
  )كارشناس پرستاري(
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  پيش گفتار

هاي   در كميسيون آن نويس پيش كه"  ين كارآي- مراقبت از گچ هيپ  اسپايكا –پرستاري مداخالت  "استاندارد
مجلس شوراي اسالمي توسط  11/9/81 قانون سازمان نظام پرستاري  مصوب 3ماده  5مربوط به موجب بند 

 مورخ خدمات استانداردملي   كميتة اجالس و در صد و بيست ودومين سازمان نظام پرستاري تهيه وتدوين شده

 مقررات مؤسسة و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند استناد به اينك است، گرفته قرار تصويب مورد 26/2/91

  .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به ،1371ماه  بهمن مصوب ن،ايرا صنعتي تحقيقات و استاندارد
خدمات،  و علوم صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

اين  تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
 بنابراين، بايد. گرفت خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه انداردهااست

  .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره
  :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه خذيĤبع و مامن

  .1385.تهران  .استاندارد هاي خدمات پرستاري .سازمان نظام پرستاري  .1
2. Schilling McCann, Judith A. Nursing Procedures. London: Lippincott Williams & Wilkins. 

CO. Fifth Edition.2009 
3. Holland, Karen. Mini Encyclopaedia of nursing.2005  
4. Sheffield Children’s NHS Foundation Trust 
5. Hip Spica Cast: A Guide for Patients,Department of Nursing, Orthopaedic Nursing 
6. Division,University of Iowa Hospitals and Clinics,Peer Review Status: Internally Peer 
7. Reviewed /Creation Date: September 1994 /Last Revision Date: January, 2008 

8. information obtained from Cincinnati Children's Hospital/Hip Spica Cast Care,Hip Spica 

Cast Care, ST. Joseph Hospital, 2012 
9. Gassinlli, E.H., et al. ‘Spica Caste Application in the Emergency Room for select Pediatric 

Femur Fractures,’ Journal of Orthopedic Trauma 19(10):709-16, November-December 
2005. 

10. Flynn, J.M., and Schwend, R.M. ‘Management of  Pediatric Femoral Shaft Fractures,’ 
Journal of the American Academy of Orthopedic Surgeons 12(5):347-59, September-
October 2004. 

11. Pillitteri, A. Maternal Child Health Nursing: Care of the Childbarting and Childreading 
Family, 5th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2007. 
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  ين كارآي-  مراقبت از گچ هيپ  اسپايكا –مداخالت پرستاري 

  هدف و دامنه كاربرد   1
به  مراقبت از گچ هيپ  اسپايكادر مداخالت پرستاري اجراي اصول كلي  هدف از تدوين اين استاندارد شناسائي و

جريان خون مناسب  برقرارياطمينان از ، خشك نگه داشتن گچ، چ از آلوده شدن با ادرار و مدفوعحفظ گ منظور
بهبود  نمايش طرح گام به گام اين خدمت به منظور و براي مراقبت در منزل الدين و و كودكآموزش به ، در پاها

  .همچنين امكان اجراي يكسان خدمات مي باشد پيشگيري از خطاهاي احتمالي و، كيفيت كار
  :موارد زير كاربرد دارد دراين استاندارد 

راقبت هاي براي ارائه ماين خدمت  نياز بهدر صورت  تخصصي ، عمومي واورژانس در كليه بخش هاي - الف
  .پرستاري يكسان و روشن 

  .ي بررسي كيفيت اقدامات انجام شدهدر مراجع قضائي به منظور سندي قياسي برا -ب

  مراجع الزامي          2
بدين . ها ارجاع داده شده استران به آنمدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي اي

  . ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد محسوب مي شود
در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيه ها و تجديد نظرهاي بعدي آن  مورد نظر 

 ها ارجاع داده شده است، همواره ريخ انتشار به آندر مورد مداركي كه بدون ذكر تا. اين استاندارد ملي ايران نيست

 .هاي بعدي آن مورد نظر استآخرين تجديد نظر و اصالحيه

  :استفاده از مراجع زير براي كاربرد استاندارد الزامي است
  
  آيين كار -بررسي دستورات پزشك  -مداخالت پرستاري 15061استاندارد ملي ايران شماره  1- 2
وضعيت خوابيده به  -مددجو/ بيماروضعيت دادن به   -مداخالت پرستاري15022ايران شماره  استاندارد ملي 2- 2

  آيين كار -پشت
آيين  -پوشيدن و خارج كردن دستكش يك بار مصرف  -مداخالت پرستاري 15014استاندارد ملي ايران شماره  3- 2

  كار
  آيين كار - ويسيگزارش ن -مداخالت پرستاري 15042استاندارد ملي ايران شماره  4- 2
  آيين كار -  بيمارآموزش به  -مداخالت پرستاري 15005استاندارد ملي ايران شماره  5- 2
  آيين كار - شستن دست ها -مداخالت پرستاري 15009استاندارد ملي ايران شماره  6- 2
ده شده راهبرد و مديريت مواد و وسايل استفا -مداخالت پرستاري 15018استاندارد ملي ايران شماره  7- 2

  آيين كار -بيمارستاني بر اساس نوع آلودگي
  آيين كار  -مددجو/ بيمار تعيين هويت -مداخالت پرستاري....... استاندارد ملي ايران شماره  8- 2
  آيين كار -ارزيابي نبض راديال -مداخالت پرستاري15032استاندارد ملي ايران شماره   9- 2
  آيين كار -اندازه گيري درجه حرارت بدن از راه زير بغل-داخالت پرستاريم15021استاندارد ملي ايران شماره  10- 2
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  آيين كار -بررسي تنفس-مداخالت پرستاري15028استاندارد ملي ايران شماره  11- 2
  آيين كار - اندازه گيري فشارخون-مداخالت پرستاري15008استاندارد ملي ايران شماره 12- 2
وضعيت روي شكم  -مددجو/ وضعيت دادن به بيمار -مداخالت پرستاري 15051استاندارد ملي ايران شماره  13- 2

  آيين كار –خوابيده 

  تعاريف اصطالحات و   3

 :رود كار ميه دراين استاندارد اصطالحات و تعاريف زير ب

3 -1   
     1پرستار

  .در رشته پرستاري گرديده است  يا باالتر فردي است كه موفق به كسب دانشنامه كارشناسي 
3 -2 

  2كودك
  .ناميده مي شود سالگي، كودك 18فرد از زمان تولد تا 

3 -3     
  3اسپايكا - گچ هيپ

نوعي گچ ارتوپدي  است كه جهت بي حركت نمودن و التيام  مفصل لگن آسيب ديده و شكستگي هاي استخوان 
خفيف ) دوركننده(ن داراي يك اهرم نگه دارنده بين پاها است كه لگن را در حالت ابداكش. ران استفاده مي شود

 ).مراجعه شود 1به شكل (ده و پاها را از  هم جدا مي كند ثابت نمو
تا پايين پاي آسيب ديده و در پاي ) و گاهي از خط زيري نوك پستان(گچ از قسمت پاييني دنده ها در كودكان اين  -يادآوري

  .مخالف تا باالي زانو گرفته مي شود

  
  گچ هيپ اسپايكا -1شكل 

                                                 
1 Nurse 
2 Child 
3 Hip- Spica Cast  

 ناحيه باز شده براي شكم

 ناحيه باز شده براي اجابت مزاج

 اهرم نگه دارنده



 

3 

 

3 -4  
  1درم قالب گچ سن

كه داخل قالب هاي گچي بزرگ، بي حركت مي مانند، ممكن است به علت محدوديت حركتي، دچار  كودكاني
درد شديد شكم و پشت، تهوع، عدم تعادل : كه شامل رواني به نام سندرم قالب گچ شوندواكنش فيزيولوژيكي و 

  .انسداد روده استو لرايد خون و ميزان ادرار، سيانوز الكتروليت ها، كاهش سطح ك
3 -5  

       2لگن شكستگي

شكل لبه و ارتفاع . سطح صاف و ارتفاع كم استبا  و يكبار مصرف) تيك خيلي نازكپالس(نوعي لگن پالستيكي 
  cc 400تا  300وگنجايش آن  . ، لگن را زير وي قرار دهدكودكلگن به مراقب اجازه مي دهد كه بدون حركت 

  ).دمراجعه شو 2به شكل (است 

  
  لگن شكستگي - 2 شكل

3 -6  
    3تراپز

مددجو به چارچوب اصلي تخت متصل شده و آويزان / ميله اي مثلثي شكل است كه با يك تسمه از باالي سر بيمار
 3به شكل ( جهت باال آوردن تنه استفاده كند اين ميله به فرد اجازه مي دهد كه از اندام هاي فوقاني خود.است

  ).مراجعه شود

  
  تراپز - 3 شكل 

                                                 
1 Cast Syndrome 
2 Fracture Bed Pan 
3 Trapeze 
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3 -7  
   1 اسپيرومتري انگيزشي

، اسپيرومتر مي تواند دمي آهسته و عميق براي با استفاده از كودك اسپيرومتري انگيزشي فرآيندي است كه درآن
در وضعيت نشسته و نيمه نشسته جهت افزايش اتساع  كودكبه طور ايده آل . انجام دهدحداكثر اتساع ريه  داشتن

  .)مراجعه شود 4به شكل ( ديافراگم قرار مي گيرد

  
  انگيزشي اسپيرومتري - 4شكل

3 -8  
   2 نوار پنبه اي

نوار پنبه اي از جنس پنبه طبيعي يا صناعي مي باشد كه قبل از گچ گيري آن را دور تا دور عضو مورد نظر مي 
ل حدود دو متر و نوارهاي پنبه اي در واقع شيت هاي پنبه اي به طواين . پيچند و بعد گچ گيري را انجام مي دهند

به اين رول هاي . صورت رول پيچيده انده ها را ب چند ميليمتر هستند كه آن ضخامتمتر و  سانتي 10- 20عرض 
تماس مستقيم گچ با  اين لفاف پنبه اي و نرم مانع از. استويبريل يك نام تجاري . گويند پنبه اي ويبريل هم مي

شده و باعث خشك اعمال فشار روي عضو گچ گيري   و ها، همچنين چسبيدن گچ به مومددجو/ پوست بيمار
  ).مراجعه شود 5به شكل (ماندن عضو مي شود 

  .به اين رول هاي پنبه اي ويبريل هم گفته مي شود -يادآوري

  
  نوار پنبه اي -5شكل 

3 -9  
  3اره يا كاتر مخصوص گچ

                                                 
1 Incentive Spirometry 
2 Cast Padding 
3 Cast Saw/Cutter 
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زماني كه . لرزد بلكه سر جاي خود ميندارد  يتيغه اين اره ها حركت چرخشاين اره مخصوص بريدن گچ مي باشد، 
برخورد مي كند ارتعاش ايجاد شده باعث ايجاد برش درآن جسم مي شود، اين ) قالب گچ(اين اره به جسم سختي 

  ).مراجعه شود 6به شكل (اره هيچ آسيبي به پوست وارد نمي كند 

  
 اره مخصوص گچ -6 شكل 

3 -10 

  1ناحيه پرينه 
  . ن عانه و استخوان كوكسي لگن است كه واژن و مقعد به آن باز مي شودناحيه لوزي شكل بين استخوا

3 -11  
  2سيانوز 

  .رنگ آبي پوست يا غشاء مخاطي به دليل كمبود هموگلوبين عروق زير پوست است
3 -12  

  3ريازخم فش
زخم  در آغاز.شود اختالل پوستي است كه به علت كاهش خونرساني طوالني مدت به يك ناحيه از بدن ايجاد مي

  .شود هاي استخواني ايجاد مي وسيله التهاب مشخص و در برجستگي
3 -13 

 4عضالني  گرفتگي

  . ناگهاني، شديد و غير ارادي) اسپاسم(يك انقباض عضالني

   اهداف مداخله اي     4
  حفظ گچ از آلوده شدن با ادرار و مدفوع 1- 4
  خشك نگه داشتن گچ  2- 4
   مناسب در پاهااطمينان از برقراري جريان خون  3- 4

                                                 
1 Perineum 
2 Cyanotic 
3 Pressure Ulcer 
4 Spasm 
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  وسايل مورد نيازحداقل     5

 نوار پنبه اي  5-1

 پالستيك   2- 5

 اره يا كاتر مخصوص گچ  3- 5

 قيچي 4- 5

 هاي نرم پاك كنندهاسفنج و  5- 5

 سشوار  6- 5

  در صورت لزومك يا پدهاي پرينه يك بار مصرف پوش  7- 5
  15008،15028،15021،15032يران شماره هاي وسايل كنترل عاليم حياتي مطابق با استاندارد هاي ملي ا 8- 5
  دستكش يك بارمصرف 9- 5
  لگن شكستگي 10- 5
  روش انجام كار  6
  .، بررسي شود15061دستور پزشك مطابق با استاندارد ملي ايران شماره  1- 6
  .تعيين شود 15144هويت كودك مطابق با استاندارد ملي ايران شماره  2- 6
  .وسايل مورد نياز آماده شود 3- 6
  .مراحل انجام كار براي كودك يا  والدين توضيح داده شود 4- 6
بدن بانداژ يا گچ شده است   سال از تصاوير يا از يك عروسك كه به دور تنه و اعضاء 12تا  3براي كودكان  5- 6

  .استفاده شود
راني وي برطرف تا ترس و نگنموده به كودك اطمينان داده شود كه حين گچ گيري چندين نفر از وي مراقبت  6- 6

   .شود
  .به كودك در قرار گرفتن در وضعيت راحت كمك شود 7- 6
  .حريم كودك حفظ شود 8- 6
مطابق با  و دستكش  التكس يكبار مصرف شسته شود 15009مطابق با استاندارد ملي ايران شماره دست ها  9- 6

  .پوشيده شود 15014استاندارد ملي ايران شماره 
  .گچ گيري كمك شودبه پزشك براي انجام  10- 6
  .قبل از گرفتن گچ ، ناحيه پرينه توسط پوشش نازكي پوشانده شود 11- 6
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  .تغيير وضعيت داده شودكودك ساعت  2تا  1براي تسهيل در خشك شدن گچ هر  12- 6
تغيير وضعيت دادن فقط با كف دست خصوصا در ناحيه مفاصل   براي جلوگيري از بدشكلي گچ مرطوب، 13- 6

  .استفاده شود
  .، مي توان از اسفنج استفاده نمودكودكبراي پاك نمودن تكه هاي باقيمانده گچ روي پوست  14- 6
حركت انگشت شست ،    بض،سيانوز يا وجود لكه روي پوست،  قدرت ن  تورم،  پاهاي كودك از نظر سردي، 15- 6
 سپس مي باشد كنترل وساعت، تا زماني كه گچ خيس  2تا   1احساس سوزش و پرشدگي مويرگي هر حسي ،  بي
  .ساعت  بعد از خشك شدن گچ كنترل شود 4تا  2هر 

ساعت   4تا  2درهنگام خشك بودن گچ هر  ساعت و 2تا  1هنگام مرطوب بودن گچ ،كفايت جريان خون هر  16- 6
  .كنترل شود

آمدن  فشار زيـاد موجـب    ون وارددارنده در بين پاها استفاده نشود چ مددجو از ميله نگه/ براي چرخاندن بيمار -هشدار
  .شودمي تن گچ شكس

تواند پوست را تحريك كنـد،   هاي آن از نظر وجود بريدگي هاي نامناسب كه مي پس از خشك شدن گچ،  لبه 6-17
  .كنترل شود

اي آزاد گـچ اسـتفاده   هـ  بريده شود و روي لبـه ) ويبريل يا(هايي از نوار پنبه اي  براي محافظت پوست قسمت 6-18
  ).مراجعه شود 7كلبه ش(شود 

  
  

  )يا ويبريل( نوار پنبه اي - 7شكل
براي جلوگيري از آلوده شدن قالب گچي ، قبل از هر بار اجابت مزاج مي توان يك پوشش پالستيكي خشك  19- 6

  .و تميز زير قالب گچي قرار داد و روي لبه هاي آن را برگرداند
ران مي باشند، استفاده از لگن شكستگي به لگن هاي كه داراي گچ اسپايكا مفصل  كودكانيمعموال در  20- 6

  .معمولي ترجيح داده مي شود
)  يا هنوز آموزش توالت رفتن دريافت نكرده است(اختياري ادرار داشته باشد  در صورتي كه كودك بي 21- 6

 استفاده شود  رينهصرف يا پدهاي پاز پوشك يك بار م در كنار لبه  گچ  پرينه . بايستي گچ از آلوده شدن حفظ شود
براي سهولت عبور ادرار و مدفوع . سپس از يك پوشك ديگر در باالي گچ براي حفظ پوشك در محل استفاده شود
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اگر هنوز گچ كثيف  مي باشد، مي توان از پاك كننده . به داخل لگن با پالستيك، مجرائي براي عبور ساخته شود
  .كردوار با درجه خنك گچ را خشك هاي نرم يا اسفنج مرطوب استفاده و سپس با سش

به كودك و . از  سشوار  با درجه خنك براي دميدن هوا به زير گچ استفاده شود براي كاهش احساس خارش،  22- 6
خارش از اشياء نوك تيز مثل خط كش و ميل بافتني استفاده نشود خانواده وي هشدار داده شود كه براي رهايي از 

يا ساير مواد اطمينان  /از پاك بودن پوست زير گچ از تكه هاي غذا و. خيه ها مي شودزيرا باعث عفونت و پارگي ب
  .حاصل شود

مطابق با استانداردهاي ملي ايـران   كودكدر صورتي كه گچ پس از جراحي استفاده شده است، عاليم حياتي  6-23
  .از نظر وجود خونريزي كنترل شود 15008،15028،15021،15032شماره هاي 

درد  تحت پوشش گچ از  نظر داغـي، فشـار ، حساسـيت و   نواحي  باز بدن از نظر حساسيت، قرمزي و نواحي  6-24
  .كنترل شود

  .اي از گچ مي تواند نشان دهنده زخم فشاري و عفونت باشد توجه شود كه وجود بوي نامطبوع در منطقه 6-25
بـه شـكم    15051اندارد ملي ايران شـماره  مطابق با استدو مرتبه  روزي كودك ،جهت تخليه ترشحات ريوي 6-26

يك بالش كوچك در زير شكم و يك بالش طولي زيـر پاهـاي وي قـرار داده يـا      كودكراحتي  جهت .خوابانده شود
  ).مراجعه شود 8به شكل (از تخت آويزان شود  اينكه پاهاي وي از ناحيه مچ

  
  قرار گرفتن وضعيت رو به شكم - 8تصوير 

مطابق با استاندارد ملي  ي وي به صورت كتبي و شفاهي در خصوص نحوه ي مراقبت از گچكودك و خانواده  6-27
  .آموزش داده شوند 15005ايران شماره 

  .پرستار بايد واكنش هاي اضطرابي سندرم قالب گچ را كنترل نماييد 6-28
رطوب نواحي باز بدن تميـز  گچ را حمل مي كند حمام كردن ممنوع است و صرفا با اسفنج م كودكدر مدتي كه   -هشدار
  ).مراجعه شود 9به شكل ( شود
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  تميز كردن بدن با اسفنج مرطوب - 9تصوير 

قبل از ترخيص به والدين آموزش داده شودكه چگونه از گچ مراقبت كنند و به آنها فرصت داده شود تا  29- 6
شناخت   كنترل وضعيت گردش خون، ها مي تواند در برگيرنده اين آموزش  هاي خود را به نمايش بگذارند، يافته

  همچنين نشان داده شود كه چگونه كودك را برگردانند،. عاليم اختالل در جريان خون و گزارش به پزشك باشد
  .گچ را تميزكنند و از وجود تغذيه كافي اطمينان يابند

ستن مرتب پوست ش به والدين آموزش داده شود كه چگونه خشكي و پوسته شدن پوست اطراف گچ را با 30- 6
ها براي نرمي پوست  پس از خارج كردن گچ آنها مي توانند از روغن بچه يا ديگر  لوسيون. كودك درمان كنند

  .هاي پزشك را به طور مرتب پيگيري كنند والدين تشويق شوند كه تمام ويزيت. استفاده كنند
  .مديريت شود 15018 مواد استفاده شده مطابق با استاندارد ملي ايران شمارهدفع  31- 6
  :ثبت شود 15042مطابق با استاندارد ملي ايران شماره كليه مشاهدات و يافته ها  32- 6

  زمان و تاريخ شروع و پايان يا مدت مراقبت از گچ  - الف
  وضعيت گردش خون در پاهاي كودك -ب
  بررسي هر نوع خونريزي يا ترشح  -پ
  شرايط گچ و پوست  -ت
  پوستي داده شده  هاي شرح تمام مراقبت  -ث
  هاي حاصل از بررسي مثانه و روده  يافته -ج
  واكنش كودك و خانواده نسبت به گچ  -چ
  موارد آموزش داده شده به كودك و خانواده و بازخورد آن ها -ح
  
  شرايط انجام كار 7
  صحت در انجام كار دقت و1- 7
  كودكحفظ حريم وحرمت 2- 7
  د نحوه انجام فرايند كار درمور كودكارائه توضيحات الزم به  3- 7
  بهداشتي و ايمنيرعايت نكات  4- 7
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  ارايه ي آموزش هاي الزم به صورت كتبي و شفاهي 5- 7

  شرايط ارائه دهنده خدمت   8
اورژانس، عمومي وتخصصي بستري كننده در كليه بخش هاي  وپرستار  مراقبت از گچ هيپ اسپايكا توسطفرايند 
  . گيرد مي انجام كودكبراي با گچ اسپايكا  كودكان

  نكات آموزشي    9 
  اين گروه سني بـه حمايـت ،   ي اسپايكا را مي پذيرند اما هر دو -گچ هيپ ،شيرخواران بهتر از كودكان بزرگتر 9-1

  . هايي براي انحراف فكر نياز دارند تشويق و انجام فعاليت
شـيرخواران  . شـود  چرخانـده   )سـالم ( هنگام تغيير وضعيت كودك اطمينان يابيد كه كودك به طرف غيرمبتال 9-2

 )نفـر 3حـداقل  ( فـرد ديگـري  اد ولي براي كودكان بزرگتر و نوجوانان از داده شونبه تنهايي تغيير وضعيت  نندتوا مي
  .دخواسته شوكمك 

كه در صورت امكان هنگام تغيير وضعيت با استفاده از نرده هاي كنـار تخـت يـا     توسط پرستار تشويق كودك 9-3  
  .به پرستاران كمك كند) تراپز( الي سرشبند با

توقف جريان ادرار ،  سـنگ ادراري     شود كه شامل يبوست ، عوارض گچ اسپايكا بيشتر از بي تحركي ناشي مي 9-4
انجـام تمـرين در محـدوده      تغييـر وضـعيت مكـرر،   . باشد اختالل تنفسي و انقباض عضالني ميندگي پوست، ، شكن

  .دند اين عوارض را كاهش دهنتوان ي انگيزشي و هيدراتاسيون و تغذيه كافي مياسپيرومتر  ،  حركت اعضاء
  .هنگام صرف غذا براي خوردن و بلعيدن در شرايط مناسب تر، كودكان بزرگتر مقداري روي شكم خم شوند 9-5
  .سانتي متر ايجاد نمايد كه گمراه كننده است 7يك لكه خون روي گچ مي تواند دايره اي به قطر  9-6
 10تـا   8ساعت زمان مورد نياز است اما گچ هاي امروزه در عرض  48تا  24هاي قديمي  براي خشك شدن گچ 9-7

   .اگر از جنس فايبرگالس باشند در عرض كمتر از يك ساعت خشك مي شوند. شوند مي ساعت خشك 
توضـيح  . بدون درد اسـت   به كودك و والدين اطمينان داده شودكه بريدن گچ  عملي  قبل از خارج كردن گچ، 9-8

  .دهيد كه اره مخصوص گچ چگونه  كار مي كند و پس از بريدن گچ به طور خودكار مي ايستد
مـددجو و ايجـاد حـس    / مشاركت دادن والدين در مراقبت از كودك موجب افزايش احساس امنيـت در بيمـار   9-9

  شود كنترل مي
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 پيوست ا لف

  )الزامي (
 بيمار/ حقوق مددجو

 
بيمارحق دارد در اسرع وقت درمان و مراقبت مطلوب، مؤثر و همراه با احترام كامل را بدون / مددجو 1-الف

  .توجه به عوامل نژادي فرهنگي و مذهبي از گروه درمان انتظار داشته باشد
بيمار حق دارد محل بستري، پزشك، پرستار و ساير اعضاي گروه معالج را در صورت تمايل / مددجو 2-الف

  .اسدبشن
بيمار حق دارد در خصوص مراحل تشخيص، درمان و سير پيشرفت بيماري خود اطالعات / مددجو 3-الف

ضروري را شخصاً و يا در صورت تمايل از طريق يكي از وابستگان از پزشك معالج درخواست نمايد به 
بيمار / يد جاني مددجوهاي پزشكي اين امر نبايد منجر به تأخير در ادامه درمان يا تهد طوري كه در فوريت

  .گردد
بيمار حق دارد قبل از معاينات و اجراي درمان اطالعات ضروري در خصوص عوارض احتمالي و / مددجو 4-الف

ها را در حد درك خود از پزشك معالج دريافت و در انتخاب شيوه نهايي درمان  يا كاربرد ساير روش
 .مشاركت نمايد

رت تمايل شخصي و عدم تهديد سالمتي آحاد جامعه طبق موازين بيمار حق دارد در صو/ مددجو 5-الف
  .قانوني رضايت شخصي خود از خاتمه درمان را اعالم و يا به ديگر مراكز درماني مراجعه نمايد

بيمار حق دارد جهت حفظ حريم شخصي خود از محرمانه ماندن محتواي پرونده پزشكي، / مددجو 6-الف
اليني جز در مواردي كه براساس وظايف قانوني از گروه معالج استعالم صورت هاي ب نتايج معاينات و مشاوره

  .مي گيرد اطمينان حاصل نمايد
بيمار حق دارد از رازداري پزشك و ديگر اعضاي تيم معالج برخوردار باشد لذا حضور باليني / مددجو 7-الف

  .بيمار خواهد بود/ مددجو افرادي كه مستقيماً در روند درمان شركت ندارند موكول به كسب اجازه
بيمار حق دارد از دسترسي به پزشك معالج و ديگر اعضاي اصلي گروه معالج در طول مدت / مددجو 8-الف

  .بستري، انتقال و پس از ترخيص اطمينان حاصل نمايد
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  پيوست ب
  )الزامي (

 مددجو در ايران/ منشورحقوق بيمار

  بينش و ارزش 1 - ب
اين امر در شرايط بيماري از اهميت . ه متعهد به حفظ و احترام به كرامت انسان ها مي باشنديكايك افراد جامع

بر اساس قانون اساسي توجه به كرامت واالي انساني از اصول پايه نظام جمهوري اسالمي . ويژه اي برخوردار است
بر اين اساس ارائه . تأمين كنددرماني را براي يكايك افراد كشور  -  بوده ، دولت موظف است خدمات بهداشتي

   .خدمات سالمت بايد عادالنه و مبتني بر احترام به حقوق و رعايت كرامت انساني بيماران صورت پذيرد
اين منشور با توجه به ارزشهاي واالي انساني و مبتني بر فرهنگ اسالمي و ايراني و بر پايه برابري كرامت ذاتي 

هدف حفظ ، ارتقا و تحكيم رابطه انساني ميان ارائه كنندگان و گيرندگان  تمامي گيرندگان خدمات سالمت و با
  .خدمات سالمت تنظيم شده است

  مددجو/ حقوق بيمار 2- ب

   .مددجو است/ دريافت مطلوب خدمات سالمت حق بيمار 1-2-ب

  :ارائه خدمات سالمت بايد
  دات فرهنگي و مذهبي باشد ؛ها، اعتقا شايسته شان و منزلت انسان و با احترام به ارزش 1-1-2-ب
  ي صداقت، انصاف،ادب و همراه با مهرباني باشد ؛ بر پايه 2-1-2-ب
  فارغ از هرگونه تبعيض از جمله قومي، فرهنگي، مذهبي، نوع بيماري و جنسيتي باشد ؛  3-1-2-ب
  بر اساس دانش روز باشد ؛ 4-1-2-ب
  مددجو باشد ؛/ مبتني بر برتري منافع بيمار 5-1-2-ب
  مددجويان باشد ؛/  در مورد توزيع منابع سالمت مبتني بر عدالت و اولويت هاي درماني بيماران 6-1-2-ب
  مبتني بر هماهنگي اركان مراقبت اعم از پيشگيري، تشخيص، درمان و توانبخشي باشد ؛ 7-1-2-ب
هاي  رنج و محدوديت به همراه تامين كليه امكانات رفاهي پايه و ضروري و به دور از تحميل درد و 8-1-2-ب

  غيرضروري باشد ؛ 
/ پذير جامعه از جمله كودكان،زنان باردار، سالمندان، بيماران هاي آسيب اي به حقوق گروه توجه ويژه 9-1-2-ب

  مددجويان رواني، زندانيان، معلوالن ذهني و جسمي و افراد بدون سرپرست داشته باشد ؛
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  مددجو باشد ؛ / رام به وقت بيمارترين زمان ممكن و با احت در سريع 10-1-2-ب
  با در نظر گرفتن متغيرهايي چون زبان، سن و جنس گيرندگان خدمت باشد ؛ 11-1-2-ب
در موارد . ي آن صورت گيرد ، بدون توجه به تأمين هزينه)اورژانس(هاي ضروري و فوري  در مراقبت 12-1-2-ب

  بر اساس ضوابط تعريف شده باشد ؛) الكتيو(غيرفوري
، در صورتي كه ارائه خدمات مناسب ممكن نباشد، الزم )اورژانس(هاي ضروري و فوري  در مراقبت 13-1-2-ب

  مددجو به واحد مجهز فراهم گردد؛ / ي خدمات ضروري و توضيحات الزم، زمينه انتقال بيمار است پس از ارائه
مددجو قريب الوقوع مي / ماردر مراحل پاياني حيات كه وضعيت بيماري غير قابل برگشت و مرگ بي 14-1-2-ب

مددجو ، توجه به نيازهاي / منظور از آسايش كاهش درد و رنج بيمار. باشد با هدف حفظ آسايش وي ارائه گردد
مددجو  در حال احتضار حق / بيمار. باشد اش در زمان احتضار مي رواني، اجتماعي، معنوي و عاطفي وي و خانواده

   .خواهد همراه گردد با فردي كه ميدارد در آخرين لحظات زندگي خويش 
  .اطالعات بايد به نحو مطلوب و به ميزان كافي در اختيار بيمار قرار گيرد 2-2-ب
   :محتواي اطالعات بايد شامل موارد ذيل باشد 1-2-2-ب
  مددجو در زمان پذيرش ؛/ مفاد منشور حقوق بيمار 1-1-2-2-ب
يمارستان اعم از خدمات درماني و غير درماني و ضوابط بيمه و هاي قابل پيش بيني ب ضوابط و هزينه 2-1-2-2-ب

  معرفي سيستم هاي حمايتي در زمان پذيرش ؛
اي اعضاي گروه پزشكي مسئول ارائه مراقبت از جمله پزشك، پرستار و  ي حرفه نام، مسؤوليت و رتبه 3-1-2-2-ب

  ها با يكديگر؛ اي آن دانشجو و ارتباط حرفه
خيصي و درماني و نقاط ضعف و قوت هر روش و عوارض احتمالي آن ، تشخيص هاي تش روش 4-1-2-2-ب

  گيري بيمار ؛ گذار در روند تصميم ي اطالعات تأثير بيماري، پيش آگهي و عوارض آن و نيز كليه
  ي دسترسي به پزشك معالج و اعضاي اصلي گروه پزشكي در طول درمان ؛ نحوه 5-1-2-2-ب
   .ه ماهيت پژوهشي دارندي اقداماتي ك كليه 6-1-2-2-ب
  هاي ضروري براي استمرار درمان ؛ ارائه آموزش 7-1-2-2-ب
   : ي ارائه اطالعات بايد به صورت ذيل باشد نحوه 2-2-2-ب
هاي فردي  اطالعات بايد در زمان مناسب و متناسب با شرايط بيمار از جمله اضطراب و درد و ويژگي 1-2-2-2-ب

  :كه توان درك در اختيار وي قرار گيرد، مگر اينوي از جمله زبان، تحصيالت و 
در اين صورت (مددجو گردد؛ / ي اطالعات فوق سبب آسيب به بيمار ي ارائه تأخير در شروع درمان به واسطه -

  ).انتقال اطالعات پس از اقدام ضروري، در اولين زمان مناسب بايد انجام شود
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طالعات، از اين امر امتناع نمايد كه در اين صورت بايد خواست رغم اطالع از حق دريافت ا مددجو علي/ بيمار -
مددجو ، وي يا سايرين را در معرض خطر جدي / كه عدم اطالع بيمار مددجو محترم شمرده شود، مگر اين/ بيمار

  قرار دهد ؛
اشته باشد و ي باليني خود دسترسي د شده در پرونده ي اطالعات ثبت تواند به كليه مددجو مي/ بيمار 2-2-2-2-ب

  .را دريافت نموده و تصحيح اشتباهات مندرج در آن را درخواست نمايد تصوير آن 
   .مددجو در دريافت خدمات سالمت بايد محترم شمرده شود/ گيري آزادانه بيمار حق انتخاب و تصميم 3-2-ب
  :باشد گيري درباره موارد ذيل مي محدوده انتخاب و تصميم 1-3-2-ب
  ي خدمات سالمت در چارچوب ضوابط ؛  كننده ب پزشك معالج و مركز ارائهانتخا 1-1-3-2-ب
  انتخاب و نظر خواهي از پزشك دوم به عنوان مشاور ؛ 2-1-3-2-ب
گيري وي تأثيري در تداوم و  شركت يا عدم شركت درهر گونه پژوهش، با اطمينان از اينكه تصميم 3-1-3-2-ب

   نحوه دريافت خدمات سالمت نخواهد داشت ؛
قبول يا رد درمان هاي پيشنهادي پس از آگاهي از عوارض احتمالي ناشي از پذيرش يا رد آن مگر  4-1-3-2-ب

  دهد؛ در موارد خودكشي يا مواردي كه امتناع از درمان شخص ديگري را در معرض خطر جدي قرار مي
مددجو واجد ظرفيت / ني كه بيمارمددجو در مورد اقدامات درماني آتي در زما/ اعالم نظر قبلي بيمار 5-1-3-2-ب

گيري وي با رعايت  عنوان راهنماي اقدامات پزشكي در زمان فقدان ظرفيت تصميم  باشد ثبت و به گيري مي تصميم
   .مددجو قرار گيرد/ گيرنده جايگزين بيمار موازين قانوني مد نظر ارائه كنندگان خدمات سالمت و تصميم

   :باشد ري شامل موارد ذيل ميگي شرايط انتخاب و تصميم 2-3-2-ب
مددجو بايد آزادانه و آگاهانه ، مبتني بر دريافت اطالعات كافي و جامع / گيري بيمار انتخاب و تصميم 1-2-3-2-ب
  باشد ؛) مذكور در بند دوم(
   .گيري و انتخاب داده شود مددجو جهت تصميم/ پس از ارائه اطالعات، زمان الزم و كافي به بيمار 2-2-3-2-ب
و رعايت اصل ) حق خلوت(مددجو / ارائه خدمات سالمت بايد مبتني بر احترام به حريم خصوصي بيمار 4-2-ب

   .رازداري باشد
مددجو الزامي است مگر در مواردي كه / ي اطالعات مربوط به بيمار رعايت اصل رازداري راجع به كليه 1-4-2-ب

  قانون آن را استثنا كرده باشد ؛
مددجو احترام / ي مراحل مراقبت اعم از تشخيصي و درماني بايد به حريم خصوصي بيمار در كليه 2-4-2-ب

مددجو فراهم / ي امكانات الزم جهت تضمين حريم خصوصي بيمار ضروري است بدين منظوركليه. گذاشته شود
  گردد؛
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كه به حكم قانون مجاز مددجو و افرادي / مددجو و گروه درماني و افراد مجاز از طرف بيمار/ فقط بيمار 3-4-2-ب
  شوند مي توانند به اطالعات دسترسي داشته باشند؛ تلقي مي

. مددجو حق دارد در مراحل تشخيصي از جمله معاينات، فرد معتمد خود را همراه داشته باشد/ بيمار 3-4-2-ب
هاي  الف ضرورتهمراهي يكي از والدين كودك در تمام مراحل درمان حق كودك مي باشد مگر اينكه اين امر بر خ

  .پزشكي باشد
   .مددجو است/ دسترسي به نظام كارآمد رسيدگي به شكايات حق بيمار 5-2-ب
مددجو حق دارد در صورت ادعاي نقض حقوق خود كه موضوع اين منشور است، بدون / هر بيمار 1-5-2-ب

  اختالل در كيفيت دريافت خدمات سالمت به مقامات ذي صالح شكايت نمايد ؛
  مددجويان حق دارند از نحوه رسيدگي و نتايج شكايت خود آگاه شوند ؛/ بيماران 2-5-2-ب
خسارت ناشي از خطاي ارائه كنندگان خدمات سالمت بايد پس از رسيدگي و اثبات مطابق مقررات در  3-5-2-ب

   .ترين زمان ممكن جبران شود كوتاه
ي حقوق  گيري باشد، اعمال كليه قد ظرفيت تصميمدر اجراي مفاد اين منشور در صورتي كه بيمار به هر دليلي فا

چه  البته چنان. ي قانوني جايگزين خواهد بود گيرنده ي تصميم بر عهده -مذكور در اين منشور -مددجو/ بيمار
تواند از طريق مراجع  مددجو شود، پزشك مي/ ي جايگزين بر خالف نظر پزشك، مانع درمان بيمار گيرنده تصميم

   .گيري را بنمايد جديد نظر در تصميمذيربط درخواست ت
گيري است، اما مي تواند در بخشي از روند درمان معقوالنه  چه بيماري كه فاقد ظرفيت كافي براي تصميم چنان

  .تصميم بگيرد، بايد تصميم او محترم شمرده شود
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  پپيوست 
  )اطالعاتي(

  سندرم قالب گچ
قالب هاي گچي بزرگ، بي حركت مي مانند، ممكن است به علت محدوديت  مددجوياني كه داخل/ بيماران 1-پ

 .حركتي، دچار واكنش فيزيولوژيكي و رواني به نام سندرم قالب گچ شوند

مددجويان دچار يك واكنش / اين بيماران. جزء رواني اين سندرم شبيه ترس از فضاي تنگ و محصور است 2-پ
  .اضطراب حاد مي شوند

مثل افزايش سرعت (به صورت تغييرات رفتاري و اختالالت سيستم خودكار: اضطراب حاد عاليم واكنش 3-پ
  .تظاهر مي كند) تنفس و ضربان قلب، باال رفتن فشار خون و مردمك گشاد

  .پرستار بايد اين واكنش اضطرابي را تشخيص و محيطي امن را فراهم نمايد 4 -پ
مددجو است در اثر كاهش فعاليت / ي از بي حركتي بيمارپاسخ هاي فيزيولوژيك سندرم قالب گچ، ناش 5 -پ

/ جسمي، حركات گوارشي كند شده، تجمع گازهاي روده اي باعث باال رفتن فشار روده شده و ممكن است بيمار
مددجو از اتساع شكم، تهوع و استفراغ شكايت / در اين حالت بيمار.شود) فلج روده اي (مددجو دچار فلج ايلئوس 

  .مي نمايد
      
  


