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به نام خدا
آشنايي با سازمان ملي استاندارد ايران
مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مکاد  3قکانون اصکح قکوانی و مقکررات مؤسسکۀ اسکتاندارد و
تحقیقات صنعتی ایران ،مصوب بهم ماه  1331تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیی  ،تدوی و نشکر اسکتاندارداا
ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.
نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومی جلسه شورا عالی ادار مکور  29/6/92بکه
سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره  996/33333مور  29/3/92جهت اجرا ابحغ شده است .
تدوی استاندارد در حوزه اا مختلف در کمیسیون اا فنی مرکب از کارشناسان سازمان  ،صاحب نظران مراکز و مؤسسکات
علمی ،پژواشی ،تولید و اقتصاد آگاه و مرتبط انجام می شود وکوششی امگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیکد ،
فناور و تجار اسکت ککه از مشکارکت آگااانکه و منصکفانۀ صکاحبان حک و نفکع ،شکام تولیدکننکدگان ،مصکر کننکدگان،
صادرکنندگان و وارد کنندگان ،مراکز علمی و تخصصی ،نهاداا ،سازمان اا دولتی و غیر دولتی حاص می شود .پیش نکوی
استاندارداا ملی ایران برا نظرخواای به مراجع ذ نفع و اعضا کمیسیون اا فنکی مربکو ارسکا مکیشکود و پک از
دریافت نظراا و پیشنهاداا در کمیتۀ ملی مرتبط با آن رشته طر و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایکران
چاپ و منتشر می شود.
پیش نوی استاندارداایی که مؤسسات و سازمان اا عحقه مند و ذ صح نیز با رعایت ضوابط تعیی شده تهیه می کننکد
درکمیتۀ ملی طر و بررسی و درصورت تصویب ،به عنکوان اسکتاندارد ملکی ایکران چکاپ و منتشکر مکی شکود .بکدی ترتیکب،
استاندارداایی ملی تلقی می شوند که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایکران شکمار  3تکدوی و در کمیتکۀ ملکی
استاندارد مربو که سازمان ملی استاندارد ایران تشکی میداد به تصویب رسیده باشد.
سازمان ملی استاندارد ایران از اعضا اصلی سازمان بکی المللکی اسکتاندارد )، 1(ISOکمیسکیون بکی المللکی الکتروتکنیک
) 9(IECو سازمان بی المللی اندازه شناسی قانونی ) 3(OIMLاسکت و بکه عنکوان تنهکا رابکط 2کمیسکیون ککدک غکیایی
) 3(CACدر کشور فعالیت می کند .در تدوی استاندارداا ملی ایران ضم توجه به شرایط کلی و نیازمنکد اکا خکا
کشور  ،از آخری پیشرفت اا علمی ،فنی و صنعتی جهان و استاندارداا بی المللی بهرهگیر میشود .
سازمان ملی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازی پیش بینی شده در قکانون ،بکرا حمایکت از مصکر کننکدگان ،حفک
سحمت و ایمنی فرد و عمومی ،حصو اطمینان از کیفیت محصوالت و مححظات زیست محیطی و اقتصاد  ،اجرا بعضی از
استاندارداا ملی ایران را برا محصوالت تولید داخ کشور و/یا اقحم وارداتی ،با تصویب شورا عالی اسکتاندارد ،اجبکار
نماید .سازمان می تواند به منظور حف بازاراا بی المللی برا محصکوالت کشکور ،اجکرا اسکتاندارد کاالاکا صکادراتی و
درجهبند آن را اجبار نماید .امچنی برا اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان اا و مؤسسات فعا
در زمینۀ مشاوره ،آموزش ،بازرسی ،ممیز و صدورگواای سیستم اا مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی ،آزمایشکگاه
اا و مراکز کالیبراسیون (واسنجی) وسای سنجش ،سازمان ملی استاندارد ایران ای گونه سازمان اا و مؤسسات را بکر اسکاس
ضوابط نظام تأیید صححیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط الزم ،گوااینامۀ تأیید صححیت به آن اا اعطا و بر
عملکرد آن اا نظارت می کند .ترویج دستگاه بی المللی یکااا ،کالیبراسیون (واسنجی) وسای سنجش ،تعیکی عیکار فلکزات
گرانبها و انجام تحقیقات کاربرد برا ارتقا سطح استاندارداا ملی ایران از دیگر وظایف ای سازمان است.
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پيش گفتار
استاندارد" مداخحت پرستار  -کم به پزش درگرفت نمونه خون شریانی از خط شریانی (سیستم باز) -
آیی کار" که پیش نوی آن در کمیسیون اا مربو به موجب بند  3ماده  3قانون سازمان نظام پرستار
مصوب  31/2/11مجل شورا اسحمی توسط سازمان نظام پرسکتار تهیکه و تکدوی شکده و در افتکاد و
پنجمی اجحس کمیتۀ ملی استاندارد خدمات مور  1329/2/13مورد تصویب قرار گرفته است ،اینک بکه
استناد بند ی ماد  3قانون اصح قوانی و مقررات مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صکنعتی ایکران ،مصکوب
بهم ماه  ،1331به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر میشود.
برا حف امگامی و اماانگی با تحوالت و پیشرفت اا ملی و جهانی در زمینۀ صنایع ،علکوم و خکدمات،
استاندارداا ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خوااد شد و ار پیشنهاد که برا اصح و تکمی ایک
استاندارداا ارائه شود ،انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربو مورد توجه قرار خوااد گرفکت .بنکابرای ،
باید امواره از آخری تجدیدنظر استاندارداا ملی استفاده کرد.
منابع و مآخی که برا تهیۀ ای استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شر زیر است:
 .1بل و اوک  .پرستار داخلی و جراحی .تر جمه اعضا ایات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی .تهران :جامعه نگر ،سالمی.1333 .
 .9سازمان نظام پرستار  .استاندارد اا خدمات پرستار  .تهران. 1333 :
 .3آتش زاده شوریده ،فروزان .نوروززاده ،رضا .پیشگویی ،امیرحسی  .سید مظهر  ،مرجان .حیدر ،
محمدرضا .ضروریات پرستار مراقبت اا ویژه  . AACNویرایش دوم .تهران :جامعه نگر ،سالمی.
.1329
4. Smeltzer, Suzanne C. Hinkle, Janice L. Brunner and Suddarth’s Textbook of Medical
–Surgical Nursing .12th Edition. Philadelphia: Lippincott Co, 2010.
& 5. Schilling McCann, Judith A. Nursing Procedures. London: Lippincott Williams
Wilkins. CO. Fifth Edition. 2009.
6. Holland, Karen. Mini Encyclopaedia of nursing. New York: Elsevier. 2005.
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مداخالت پرستاري-کمک به پزشک در گرفتن نمونه خون شرياني از خط شرياني
(سيستم باز)  -آيين کار
0

هدف و دامنه کاربرد

اد از تدوی ای استاندارد ،شناسایی و اجرا اصو کلی مداخحت پرستار گرفت نمونه خون شریانی از
سیستم باز به منظور ارزیابی تهویه تنفسی و اکسیژناسیون بیمار و نمایش طر گام به گام ای خدمت به
منظور بهبود کیفیت کار ،پیشگیر از خطااا احتمالی و امچنی امکان اجرا یکسان خدمات می باشد.
ای استاندارد برا موارد زیر کاربرد دارد:
الف -در بخش اا  ICUو اتاق عم در صورت نیاز به ای خدمت برا ارائه مراقبت اا پرستار یکسان
و روش .
ب -در مراجع قضائی به منظور سند قیاسی برا بررسی کیفیت اقدامات انجام شده .
2

مراجع الزامي

مدارک الزامی زیر حاو مقرراتی است که در مت ای استاندارد ملی ایران به آناا ارجاع داده شده است .بدی
ترتیب آن مقررات جزئی از ای استاندارد محسوب می شود.
در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد ،اصححیه اا و تجدید نظراا بعد آن
مورد نظر ای استاندارد ملی ایران نیست .در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آناا ارجاع داده شده
است ،امواره آخری تجدید نظر و اصححیهاا بعد آن مورد نظر است.
استفاده از مراجع زیر برا کاربرد استاندارد الزامی است:
 1-9استاندارد ملی ایران شماره  13993مداخحت پرستار  -اندازه گیر

فشار خون -آیی کار

 9-9استاندارد ملی ایران شماره  13992مداخحت پرستار  -شست دست اا -آیی کار
 3-9استاندارد ملی ایران شماره  13912مداخحت پرستار  -پوشیدن و خارج کردن دستکش ی
مصر  -آیی کار
 2-9استاندارد ملی ایران شماره  13913مداخحت پرستار  -تفکی

بار

مواد و وسای بیمارستانی  -آیی کار

 3-9استاندارد ملی ایران شماره  13991مداخحت پرستار  -اندازه گیر درجه حرارت بدن از راه زیربغ -
آیی کار
 6-9استاندارد ملی ایران شماره  13993مداخحت پرستار  -بررسی تنف  -آیی کار
 3-9استاندارد ملی ایران شماره  13939مداخحت پرستار  -ارزیابی نبض رادیا  -آیی کار
 3-9استاندارد ملی ایران شماره  13929مداخحت پرستار  -ثبت و گزارش نویسی  -آیی کار
 2-9استاندارد ملی ایران شماره  13961مداخحت پرستار  -بررسی دستورات پزش  -آیی کار
1

 19-9استاندارد ملی شماره  13939مداخحت پرستار  -رعایت احتیا اا استاندارد -آیی کار
 11-9استاندارد ملی ایران شماره  13122مداخحت پرستار  -تعیی اویت بیمار/مددجو -آیی کار
اصطالحات و تعاريف
3
در ای استاندارد ،اصطححات و تعاریف زیر به کار می رود:
0-3
پرستار واجد شرايط

1

فرد است دارا مدرک کارشناسی یا باالتر در رشته پرستار  ،که جهت انجام کار در بخش  ICUو اتاق
عم دوره دیده و گواای نامه مربو را از مراکز تایید صححیت شده وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی دریافت کرده است .ای گواای نامه باید ار  9سا ی بار تمدید شود و ای پرستار در مدت ای دو
سا در مورد کار در بخش ویژه آموزش اا مناسب و مداوم دریافت کند.
2 -3
مددجو /بيمار

2

شخصی که برا دریافت خدمات درمانی به یکی از مراکز بهداشتی /درمانی مراجعه می کند .
5

اهداف مداخله اي

ارزیابی تهویه تنفسی و اکسیژناسیون بیمار
4

حداقل وسائل مورد نياز

 1-3وسای رعایت احتیا اا استاندارد مطاب با استاندارد ملی ایران شماره 13939
 9-3وسای عحیم حیاتی مطاب با استاندارد ملی ایران شماره اا  13991 ،13993 ،13993و 13939
 3-3کیسه محتو یخ در صورت انجام ABG
 2-3پد الکلی
 3-3سرنگ  9سی سی اپارینه جهت نمونه گازاا خون شریانی در صورت لزوم
 6-3برگه درخواست آزمایش ،برچسب مشخصات بیمار /مددجو
 3-3دروشیت
 3-3ظر جمعآور سوزن (سیفتی باک )
 2-3سرنگ  3و  19سی سی
 19-3در پوش استری (به شک  1مراجعه شود)
1 Qualified Nurse
2 Patient /Client

9

شکل  -0درپوش استريل

6

روش انجام کار

 1-6اویت بیمار /مددجو مطاب با استاندارد ملی ایران شماره  13122تعیی شود.
 9-6دستور پزش

مطاب با استاندارد ملی ایران شماره  13961بررسی شود.

 3-6در صورت امکان با بیمار ارتبا برقرار و علت و مراح انجام فرآیند به و توضیح داده شود.
 2-6عحیم حیاتی بیمار /مددجو مطاب با استاندارد ملی شماره اا  13991 ،13993 ،13993و 13939
کنتر شود.
 3-6محیط ام و خلوتی برا و فراام شود.
 6-6وسای مورد نیاز بر بالی بیمار آماده شود.
 3-6از وسای محافظت شخصی مطاب استاندارد ملی شماره  13939استفاده شود.
 3-6دست اا مطاب با استاندارد ملی شماره  13992شسته شود.
 2-6سیستم اشدار مانیتور قطع یا موقتا رو سکوت گیاشته شود.
 19-6گاز  19در  19سانتی متر زیر سه راای قرار داده شود.
 11-6شیر سه راای به طر شریان بسته شود.
 19-6درپوش از سه راای برداشته و رو گاز گیاشته شود.
 13-6سر سرنگ در مح شیر سه راای داخ و آسپیره شود.
 12-6نمونه او قاب استفاده نمی باشد و طب روتی بخش دور انداخته شود.
 13-6نمونه دوم به میزان الزم داخ سرنگ آسپیره شود.
 16-6درپوش سر سه راای گیاشته شود.
 13-6خط شریانی با استفاده از محلو اپارینه ،توسط سرنگ به میزان  3تا  3سی سی به آرامی شستشو
داده شود.

3

 13-6بعد از ار بار نمونه گیر  ،ترانسدیوسر فشار شریانی ی
راای نزدی آنژیوکت برداشته شود.

بار صفر شود .برا ای کار ،در پوش سه

 12-6شیر سه راای به طر شریان بسته و به طر اوا و ترانسدیوسر باز شود.
 99-6با استفاده از دکمه رو مانیتور کنار تخت ،ترانسدیوسر صفر شود
 91-6بعد از مشااده عدد صفر رو مانیتور ،شیر سه راای به طر اتمسفر بسته و به طر شریان باز شود.
 99-6نمونه یا نمونه اا امراه فرم و برچسب مشخصات به آزمایشگاه ارسا شود.
 93-6در پوش سه راای گیاشته شود.
 92-6مانیتور از نظر برگشت امواج شریانی جهت کنتر فشار بررسی شود.
 93-6تفکی

زباله اا به روش بهداشتی مطاب با استاندارد ملی ایران شماره  13913انجام شود.

 93-6ثبت مشاادات و یافته اا مطاب با استاندارد ملی ایران شماره 13929شام :
الف ک مقدار ،تاریخ ،زمان نمونه گیر و نام پرستار که نمونه گیر را انجام داده است.
ب ک عحیم حیاتی قب و بعد از رگ گیر شریانی
ج ک واکنش اا و مشکحت پیش آمده و اقدامات انجام شده
د ک در صورت ارسا نمونه به آزمایشگاه مقدار و نوع آزمایش در خواستی
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شرايط انجام کار

1-3دقت و صحت در انجام کار
 9-3رعایت اصو استری  ،بهداشتی ،ایمنی و فوریت زمانی
 3-3حف حریم و حرمت بیمار
 2-3ارائه توضیحات و آموزش اا الزم به بیمار و خانواده و
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شرايط ارائه دهنده خدمت

ای فرآیند کار توسط پرستار واجد شرایط در بخش اا  ICUو اتاق عم در صورت نیکاز بکه ایک خکدمت
برا ارائه مراقبت اا پرستار یکسان و روش .
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نکات آموزشي

 1-2ارگز در کاتتر شریانی دارو تزری نشود.
 9-2خط شریانی حتما برچسب داشته باشد و رو آن عدم تزری نوشته شود
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 3-2در صورت تزری دارو به داخ خط شریانی ،خط را به سمت بیرون بکاز نماییکد تکا خکون محتکو دارو
خارج گردد و پزش معالج بیمار /مددجو را مطلع نمایید.
 2-2تست آل به ای صورت است که پرستار به سرخرگ اا رادیا و اولنار ام زمان فشار وارد نموده و از
بیمار /مددجو می خوااد که دستش را مشت و باال بگیرد تا بی رنگ شود .بعد ار آنکه بیمار /مکددجو مشکت
خود را باز کرد ،پرستار فشار رو سرخرگ اولنار را کم می کند ،در حالی ککه انکوز رو سکرخرگ رادیکا
فشار وارد می کند .اگر سرخرگ اولنار باز باشد ،دست بیمار /مددجو به رنگ طبیعی صورتی بر می گردد (به
شک  9مراجعه شود).

شکل  -2تست آلن

 3-2در سیستم باز توسط سرنگ  3تا 19سی سی از خون بیمار /مددجو کشیده و دور انداخته می شود و به
بیمار /مددجو بازگردانده نمی شود.
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