پزٍسیجزّای هسوَهیت
پزٍسیجز  -1پاک ساسی هسوَهیت دارٍیی ضذافسزدگی ّای سِ حلقِ ای ()TCA
هزاحل اًجام کار

ردیف
1

دعت ّبي خَد را هي ؽَيذ.

2

دعتكؼ هي پَؽذ.

3

در صَرتي كِ ثيوبر ثب ايغت للجي ٍ تٌفغي هزاجؼِ كزدُ اعت الذاهبت اٍرصاًغي
 ABCDرا اًجبم هي دّذ.

4

در صَرتي كِ ثيوبر لبدر ثِ صحجت كزدى اعت اس اٍ ؽزح حبل هي گيزد.

5

اگز ثيوبر َّؽيبر ًيغت اس ّوزاّبى اٍ اطالػبت هَرد ًيبس را هي پزعذ.

6

ػالين حيبتي ٍ ٍاكٌؼ هزدهك ّب راكٌتزل هي كٌذ.

7

ثز اعبط دعتَر پشؽك ECGهي گيزد.

8

ثب تَجِ ثِ دعتَر پشؽك  NGTubeتؼجيِ هي كٌذ.

9

هؼذُ را ثب آة عبدُ ؽغت ٍ ؽَ هي دّذ.

11

ثب دعتَر پشؽك ؽبركَل ٍ عَرثيتَل ٍ  MOMرا گبٍاص هي كٌذ.

11

اس ثيوبر خط ٍريذي هي گيزد.

12

ثب دعتَر پشؽك ثزاي آسهبيؾبت  ، CBCآًشين ّبي كجذي ،ثيَؽيوي ٍ ABG ،عطح
عزهي دارٍّبً ،وًَِ خَى ارعبل هي كٌذ.

13

ثز اعبط دعتَر پشؽك ثِ ثيوبر عزم تشريك هي كٌذ.

14

ثيوبر را هبًيتَريٌگ هي كٌذ.

15

ثب دعتَر پشؽك ثزا ي ثيوبر ثي كزثٌبت ثب دٍس ثَلَط  ٍ 1-2 meq/kgعپظ اًفَسيَى
 00-100 meq/litتجَيش هي كٌذ.

16

ثِ ػلت تأثيز ثز  ٍ CNSايجبد تؾٌج ثيوبر را اس ًظز تؾٌج هَرد هزالجت لزارهي دّذ.

17

دعت ّب را هي ؽَيذ.

18

ثب تَجِ ثِ توبم الذاهبت اًجبم ؽذُ دعتَر ثغتزي ثيوبر را جْت ثزرعي ػولكزد كجذي
اخذ هي كٌذ.

بلی

خیز

19

الذاهبت اًجبم ؽذُ ،ػالين حيبتيٍ ،ظؼيت ثبليٌيٍ ،اكٌؼ ثيوبر ثِ درهبى ٍ دارٍّبي
هصزفي را ثجت هي كٌذ.

پزٍسیجز  -2پاک ساسی هسوَهیت دارٍیی بٌشٍدیاسپیي ّا (لَراسپام ،آلپزاسٍالم ،فلَراسپام ،دیاسپام،
کلًَاسپام ٍ)..
هزاحل اًجام کار

ردیف
1

دعت ّبي خَد را هي ؽَيذ.

2

دعتكؼ هي پَؽذ.

3

در صَرتي كِ ثيوبر ثب ايغت للجي ٍ تٌفغي هزاجؼِ كزدُ اعت الذاهبت اٍرصاًغي
 ABCDرا اًجبم هي دّذ.

4

در صَرتي كِ ثيوبر لبدر ثِ صحجت كزدى اعت اس اٍ ؽزح حبل هي گيزد.

5

اگز ثيوبر خَاة آلَدُ اعت اس ّوزاّبى اٍ اطالػبت هَرد ًيبس را كغت هي كٌذ.

6

ػالين حيبتي ثيوبر را كٌتزل هي كٌذ.

7

ثب دعتَر پشؽك  NGTرا تؼجيِ هي كٌذ.

8

هؼذُ را ثب آة عبدُ ؽغت ٍ ؽَ هي دّذ.

9

ثب دعتَر پشؽك ؽبركَل ٍ عَرثيتَل را گبٍاص هي كٌذ.

11

اس ثيوبر يك خط ٍريذي هي گيزد.

11

عطح عزهي دارٍّب را اًذاسُ گيزي هي كٌذ.

12

در صَرت اغوبي ػويك اس فلَهبسًيل ثب دٍس  0/1هيلي گزم در دليمِ اعتفبدُ هي كٌذ
(طجك تجَيش پشؽك) .

13

اكغيضى درهبًي را ثِ هيشاى تجَيش ؽذُ اًجبم هي دّذ.

14

ثب دعتَر پشؽك عًَذ فَلي تؼجيِ هي كٌذ.

15

ثز اعبط دعتَر پشؽك ثزاي آسهبيؾبت  ٍ CBCالكتزٍليت ًوًَِ خَى ارعبل هي
كٌذ.

16

پظ اس اتوبم كبر دعتْب را هي ؽَيذ.

17

ثب تَجِ ثِ اًجبم الذاهبت فَق ،ثيوبر جْت ثزرعي ثيؾتز حذالل ثبيذ ثِ هذت  6عبػت
ثغتزي ؽَد ٍ در صَرت ًذاؽتي اختالل َّؽيبري ٍ دپزعيَى تٌفغي هزخص ؽَد.

18

الذاهبت اًجبم ؽذُ ،ػالين حيبتيٍ ،ظؼيت ثبليٌيٍ ،اكٌؼ ثيوبر ثِ درهبى ٍ دارٍّبي
هصزفي را ثجت هي كٌذ.

بلی

خیز

پزٍسیجز  -3پاک ساسی هسوَهیت دارٍیی کلسین بلَکزّا (دیلتیاسینً ،یفذپیي ٍ ٍراپاهیل)
هزاحل اًجام کار

ردیف
1

دعت ّبي خَد را هي ؽَيذ.

2

دعتكؼ هي پَؽذ.

3

در صَرتي كِ ثيوبر ثب ايغت للجي ،تٌفغي هزاجؼِ كزدُ اعت ،الذاهبت اٍرصاًغي
 ABCDرا اًجبم هي دّذ .

4

در صَرتي كِ ثيوبر لبدر ثِ ارتجبط ثزلزار كزدى اعت اس اٍ ؽزح حبل هي گيزد.

5

اگز ثيوبر َّؽيبر ًوي ثبؽذ اس ّوزاّبى اطالػبت هَرد ًيبس را هي پزعذ.

6

ثب دعتَر پشؽك  NGTرا تؼجيِ هي كٌذ.

7

ػالين حيبتي را كٌتزل هي كٌذ.

8

هؼذُ را ؽغت ٍ ؽَ هي دّذ.

9

طجك دعتَر پشؽك ؽبركَل ٍ عَرثيتَل را گبٍاص هي كٌذ.

11

اس ثيوبر رگ هي گيزد.

11

ثزاي آسهبيؾبت  ٍ CBCالكتزٍليت ًوًَِ خَى ارعبل هي كٌذ.

12

در صَرت ّيپَتبًغيَى الذاهبت درهبًي را اًجبم هي دّذ )عزم .( N/S

13

طجك دعتَر پشؽك اس ثيوبر ًَار للت هي گيزد.

14

ثيوبررا هبًيتَريٌگ هي كٌذ.

15

ثب تَجِ ثِ الذاهبت فَق جْت ثزرعي ثيؾتز ،ثيوبر تب  22عبػت تحت ًظز ثبؽذ.

16

الذاهبت اًجبم ؽذُ ،ػالين حيبتيٍ ،ظؼيت ثبليٌيٍ ،اكٌؼ ثيوبر ثِ درهبى ٍ دارٍّبي
هصزفي را ثجت هي كٌذ.

بلی

خیز

پزٍسیجز  -4پاک ساسی با هسوَهیت دارٍیی بتابلَکزّا (ایٌذرال ،تیوَلَل ،آتٌَلَل)
هزاحل اًجام کار

ردیف
1

دعت ّبي خَد را هي ؽَيذ.

2

دعتكؼ هي پَؽذ.

3

در صَرتي كِ ثيوبر ثب ايغت للجي ،تٌفغي هزاجؼِ كزدُ اعت ،الذاهبت اٍرصاًغي
 ABCDرا اًجبم هي دّذ .

4

در صَرتي كِ ثيوبر لبدر ثِ صحجت كزدى هي ثبؽذ اس اٍ ؽزح حبل هي گيزد.

5

اگز ثيوبرَّؽيبر ًيغت اس ّوزاّبى اٍ اطالػبت هَرد ًيبس را هي پزعذ.

6

ػالين حيبتي را چك هي كٌذ.

7

اس ثيوبر رگ هي گيزد.

8

ثزاي آسهبيؾبت  ٍ CBCالكتزٍليت ًوًَِ خَى ارعبل هي كٌذ.

9

طجك دعتَر پشؽك NGTرا تؼجيِ هي كٌذ.

11

ؽغت ٍ ؽَي هؼذُ را اًجبم هي دّذ.

11

ثب دعتَر پشؽك اس ثيوبر ًَار للت هي گيزد.

12

ثب دعتَر پشؽك ثزاي ثيوبر اكغيضى تجَيش ؽذُ ؽزٍع هي كٌذ.

13

در صَرت ّيپَتبًغيَى اس عزم لٌذي ٍ گلَكبگَى طجك دعتَر پشؽك اعتفبدُ هي
كٌذ.

14

ثيوبر را هبًيتَريٌگ هي كٌذ.

15

ثب تَجِ ثِ الذاهبت اًجبم ؽذُ فَق ،ثيوب ر جْت ثزرعي ّيپَتبًغيَى ٍ ثزاديكبردي
ثغتزي هي ؽَد.

16

الذاهبت اًجبم ؽذُ ،ػالين حيبتيٍ ،ظؼيت ثبليٌيٍ ،اكٌؼ ثيوبر ثِ درهبى ٍ دارٍّبي
هصزفي را ثجت هي كٌذ.

17

دعت ّبي خَد را هي ؽَيذ.

بلی

خیز

پزٍسیجز  -5پاک ساسی هسوَهیت دارٍیی با آًتی کلیٌزصیک ّا (آتزٍپیي ،کلیٌیذیَم سی ٍ)...
هزاحل اًجام کار

ردیف
1

دعت ّبي خَد را هي ؽَيذ.

2

دعتكؼ هي پَؽذ.

3

در صَرتي كِ ثيوبر ثب ايغت للجي ،تٌفغي هزاجؼِ كزدُ اعت ،الذاهبت اٍرصاًغي
 ABCDرا اًجبم هي دّذ.

4

در صَرتي كِ ثيوبر لبدر ثِ صحجت كزدى هي ثبؽذ اس اٍ ؽزح حبل هي گيزد.

5

اگز ثيوبر َّ ؽيبر ًيغت اس ّوزاّبى اٍ اطالػبت هَرد ًيبس را هي پزعذ.

6

ػالين حيبتي ثيوبر را كٌتزل هي كٌذ.

7

اس ثيوبر رگ هي گيزد.

8

ثب دعتَر پشؽك ثزاي اًجبم آسهبيؼ عطح عزهي دارٍّب ،CBC ،الكتزٍليت ّب،
هٌيشيَم ،فغفز ٍ ً ABGوًَِ خَى هي گيزد.

9

اس ثيوبر ًَار للت هي گيزد.

11

.ثب دعتَر پشؽك  NGTرا تؼجيِ هي كٌذ.

11

ؽغت ٍ ؽَي هؼذُ را حتي پظ اس گذؽت  12-22عبػت اس هصزف دارٍ اًجبم هي
دّذ.

12

در صَرتي كِ ثيوبر ّيپزتزم هي ثبؽذ اس كيف آة عزد ٍ پبؽَيِ جْت كبّؼ درجِ
حزارت اعتفبدُ هي كٌذ.

13

آًتي دٍت اختصبصي فيشٍعتيگويي اعت كِ در حبل حبظز در ايزاى هَجَد ًوي ثبؽذ
ٍ.لي اس ًئَعتيگويي در صَرت ثزٍس ػَارض آًتي كَليٌزصيكي طجك تجَيش پشؽك
اعتفبدُ هي كٌذ.

14

ثب تَجِ ثِ كليِ الذاهبت اًجبم ؽذُ ،ثيوبر ثزاي  12-22عبػت تحت ًظز ثَدُ ٍ ثغتزي
ؽَد.

15

الذاهبت اًجبم ؽذُ ،ػالين حيبتيٍ ،ظؼيت ثبليٌيٍ ،اكٌؼ ثيوبر ثِ درهبى ٍ دارٍّبي
هصزفي را ثجت هي كٌذ.

بلی

خیز

پزٍسیجز  -6پاک ساسی هسوَهیت دارٍیی با آًتی سایکَتیک ّا (کلزپزهاسیيّ ،الَپزیذٍل ،پزٍهتاسیي،
تیَریذاسیي)
هزاحل اًجام کار

ردیف
1

دعت ّبي خَد را هي ؽَيذ.

2

دعتكؼ هي پَؽذ.

3

در صَرتي كِ ثيوبر ثب ايغت للجي ،تٌفغي هزاجؼِ كزدُ اعت ،الذاهبت اٍرصاًغي
 ABCDرا اًجبم هي دّذ .

4

در صَرتي كِ ثيوبر لبدر ثِ صحجت كزدى هي ثبؽذ اس اٍ ؽزح حبل هي گيزد.

5

اگز ثيوبر َّؽيبر ًوي ثبؽذ اس ّوزاّبى اٍ اطالػبت هَرد ًيبس را هي پزعذ.

6

ػالين حيبتي ثيوبر را كٌتزل هي كٌذ.

7

ثب دعتَر پشؽك  NGTرا تؼجيِ هي كٌذ.

8

الٍاص هؼذُ را اًجبم هي دّذ.

9

هبًيتَريٌگ للجي را اًجبم هي دّذ.

11

اس ثيوبر يك رگ هي گيزد.

11

ثب دعتَر پشؽك اس ثيوبر ثزاي اًجبم آسهبيؼ  ٍ ABG ،CBCdiffالكتزٍليت ّب
ًوًَِ خَى هي گيزد.

12

در صَرت اختالل َّؽيبري ثب تجَيش پشؽك اس ًبلَكغبى ثِ ػٌَاى تغت تؾخيصي
درهبًي اعتفبدُ هي كٌذ.

13

در صَرت ّيپَتبًغيَى پبّبي ثيوبر را ثبالتز اس عطح ثذى لزار هي دّذ.

14

در صَرت ػذم ثْجَد ثؼذ اس اًجبم الذام ؽوبرُ  ، 10اس هبيغ درهبًي اعتفبدُ هي كٌذ.

15

در صَرت ّيپَتزهي اس كيف آة گزم ٍ در صَرت ّبيپزتزهي اس كيف آة عزد اعتفبدُ
هي كٌذ.

16

دعتبى خَد را هي ؽَيذ.

بلی

خیز

17

ثب تَجِ ثِ الذاهبت اًجبم ؽذُ  ،ثِ ػلت ػَارض طَالًي اثز دارٍّب ثؼذ اس حتي ّ 2فتِ،
ًيبس ثِ ثغتزي ؽذى ٍ تحت ًظز ثَدى ثيوبر ٍجَد دارد.

18

الذاهبت اًجبم ؽذُ ،ػالين حيبتيٍ ،ظؼيت ثبليٌيٍ ،اكٌؼ ثيوبر ثِ درهبى ٍ دارٍّبي
هصزفي را ثجت هي كٌذ.

پزٍسیجز  -7پاکساسی هسوَهیت لیتیَم
هزاحل اًجام کار

ردیف
1

دعت ّبي خَد را هي ؽَيذ.

2

دعتكؼ هي پَؽذ.

3

در صَرتي كِ ثيوبر ثب ايغت للجي ،تٌفغي هزاجؼِ كزدُ اعت ،الذاهبت اٍرصاًغي
 ABCDرا اًجبم هي دّذ.

4

در صَرتي كِ ثيوبر َّؽيبر اعت اس اٍ ؽزح حبل هي گيزد.

5

در صَرتي كِ ثيوبر َّؽيبر ًوي ثبؽذ اس ّوزاّبى ثيوبر اطالػبت هَرد ًيبس را كغت
هي كٌذ.

6

ػالين حيبتي را كٌتزل هي كٌذ.

7

ثب دعتَر پشؽك  NGTرا تؼجيِ هي كٌذ.

8

الٍاص هؼذُ را ثؼذ اس گبٍاص ايپكب اًجبم هي دّذ.

9

اس ثيوبر يك رگ هي گيزد.

11

ثب دعتَر پشؽك اس ثيوبر ثزاي اًجبم آسهبيؼ الكتزٍليت ّب  ٍ CBC،عطح عزهي
ليتيَم ًوًَِ خَى هي گيزد.

11

جْت اصالح دّيذراتبعيَى ثب دعتَر پشؽك اس عزم  N/Sاعتفبدُ هي كٌذ.

12

در صَرت دعتَر پشؽك ثزاي ثيوبر اس  ICUپذيزػ هي گيزد.

13

در صَرت ًبرعبيي كليَي در صَرت دعتَر پشؽك ثيوبر را ديبليش هي كٌذ.

14

در صَرت ّيپزتزهي ثب پبؽَيِ ٍ كيف آة عزد درجِ حزارت را پبييي هي آٍرد.

15

دعت ّب را ثؼذ اس اتوبم كبر هي ؽَيذ.

بلی

خیز

پزٍسیجز  -8پاکساسی هسوَهیت استاهیٌَفي
هزاحل اًجام کار

ردیف
1

دعت ّبي خَد را هي ؽَيذ.

2

دعتكؼ هي پَؽذ.

3

در صَرتي كِ ثيوبر ثب ايغت للجي ،تٌفغي هزاجؼِ كزدُ اعت ،الذاهبت اٍرصاًغي
 ABCDرا اًجبم هي دّذ.

4

ثب ثيوبر در صَرت َّؽيبر ثَدى صحجت هي كٌذ.

5

در راثطِ ثب ػَارض ٍ عويت دارٍيي اطالػبت هَرد ًيبس را در اختيبر ّوزاّبى هي
گذارد.

6

ػالين حيبتي را كٌتزل هي كٌذ.

7

ثب دعتَر پشؽك  NGTرا تؼجيِ هي كٌذ.

8

ؽغت ٍ ؽَي هؼذُ را ّز چِ عزيغ تز آغبس هي كٌذ.

9

خط ٍريذي را ثزلزار هي كٌذ.

11

ثب دعتَر پشؽك  ،CBCالكتزٍليت ،تغت ّبي كجذي ٍ  PTT ٍ PTرا كٌتزل هي كٌذ.

11

ّز چِ عزيغ تز اس آًتي دٍت اعتبهيٌَفي ،اى اعتيل عيغتئيي ) (NACطجك تجَيش
پشؽك اعتفبدُ هي كٌذ

12

دعت ّب را هي ؽَيذ.

13

ثيوبر ثؼذ اس اًجبم الذاهبت فَق ثبيذ جْت دريبفت دٍس ًگِ دارًذُ  NACثغتزي ؽَد
ّ.وچٌيي اس ًظزكجذي ٍ هيشاى آعيت رعيذُ ثِ كجذ هَرد ارسيبثي لزار گيزد.

14

الذاهبت اًجبم ؽذُ ،ػالين حيبتيٍ ،ظؼيت ثبليٌيٍ ،اكٌؼ ثيوبر ثِ درهبى ٍ دارٍّبي
هصزفي را ثجت هي كٌذ.

بلی

خیز

پزٍسیجز  -9پاکساسی ارگاًَفسفزُ ٍ کارباهات اس بذى بیوار
هزاحل اًجام کار

ردیف
1

دعت ّبي خَد را هي ؽَيذ.

2

دعتكؼ هي پَؽذ.

3

در صَرتي كِ ثيوبر ثب ايغت للجي ،تٌفغي هزاجؼِ كزدُ اعت ،الذاهبت اٍرصاًغي
 ABCDرا اًجبم هي دّذ.

4

در صَرتي كِ ثيوبر َّؽيبر اعت اس اٍ ؽزح حبل هي گيزد.

5

در صَرتي كِ ثيوبر َّؽيبر ًوي ثبؽذ اس ّوزاّبى ثيوبر اطالػبت هَرد ًيبس را كغت
هي كٌذ.

6

لجبط ّبي آلَدُ ثِ عن را اس تي ثيوبر در هي آٍرد.

7

ػالين حيبتي را كٌتزل هي كٌذ.

8

ثب دعتَر پشؽك  NGTرا تؼجيِ هي كٌذ.

9

الٍاص هؼذُ را ؽزٍع هي كٌذ.

11

طجك دعتَر پشؽك اس ؽبركَل ٍ عَرثيتَل اعتفبدُ ٍ گبٍاص هي كٌذ.

11

خط ٍريذي را ثزلزار هي كٌذ.

12

اس آًتي دٍت اٍرگبًَفغفزُ (پبراليذٍكغين ٍ تَكغَگًَيي) طجك تجَيش پشؽك اعتفبدُ
هي كٌذ.

13

ثب دعتَر پشؽك اس آتزٍپيي ثِ ػٌَاى آًتي دٍت اٍليِ در هغوَهيت خفيف اعتفبدُ هي
كٌذ.

14

در صَرت آغؾتِ ثَدى ثذى ثب عن ،ثذى ثيوبر را ثب آة ٍ صبثَى ؽغت ٍ ؽَ هي دّذ
تب هبًغ جذة هَاد عوي اس طزيك پَعت ؽَد.

15

ثز اعبط دعتَر پشؽك جْت اًجبم آسهبيؾبت  ،CBCالكتزٍليت ،PTٍPTT ،ثزرعي
عطح كَليي اعتزاس پالعوبً ،وًَِ خَى گزفتِ ٍ ثِ آسهبيؾگبُ ارعبل هي كٌذّ .وچٌيي
ًوًَِ ادرار هي گيزد.

16

ثِ دعتَر پشؽك عًَذ فَلي را تؼجيِ هي كٌذ.

17

ثِ ػلت دريبفت آتزٍپيي اس ثيوبر هبًيتَريٌگ للجي ثِ ػول هي آٍرد.

18

ثب اًجبم توبم الذاهبت فَق ثيوبر ثبيذ جْت ثزرعي ٍ اًفَسيَى آًتي دٍت ّب در ثخؼ
ثغتزي ؽَد.

19

الذاهبت اًجبم ؽذُ ،ػالين حيبتيٍ ،ظؼيت ثبليٌيٍ ،اكٌؼ ثيوبر ثِ درهبى ٍ دارٍّبي
هصزفي را ثجت هي كٌذ.

بلی

خیز

پزٍسیجز  -11پاکساسی هَاد هخذر
هزاحل اًجام کار

ردیف
1

دعت ّبي خَد را هي ؽَيذ.

2

دعتكؼ هي پَؽذ.

3

در صَرتي كِ ثيوبر ثب ايغت للجي ،تٌفغي هزاجؼِ كزدُ اعت ،الذاهبت اٍرصاًغي
 ABCDرا اًجبم هي دّذ .

4

در صَرتي كِ ثيوبر َّؽيبر اعت اس اٍ ؽزح حبل هي گيزد.

5

در صَرتي كِ ثيوبر َّؽيبر ًوي ثبؽذ اس ّوزاّبى اٍ اطالػبت هَرد ًيبس را كغت هي
كٌذ.

6

ػالين حيبتي را كٌتزل هي كٌذ.

7

ثِ دعتَر پشؽك  NGTرا تؼجيِ هي كٌذ.

8

هؼذُ را ؽغت ٍ ؽَ هي دّذ.

9

طجك تجَيش پشؽك ؽبركَل ٍ عَرثيتَل را تب  g/kg 1-2گبٍاص هي كٌذ.

11

خط ٍريذي را ثزلزار هي كٌذ.

11

ثِ دعتَر پشؽك آسهبيؾبت  ، CBCالكتزٍليت ٍ  ABGرا ارعبل هي كٌذ.

12

ثِ ثيوبر عزم ٍصل هي كٌذ.

13

ثب اًجبم تغت ًبلَكغبى ثِ تؾخيص لطؼي هي رعذ.

14

اس آًتي دٍت اختصبصي (ًبلَكغبى) طجك دعتَر پشؽك اعتفبدُ هي كٌذ.

15

در هغوَهيت ثب اٍپيَم ّب ّيپَگليغوي ٍ ّيپَكغي ثبيذ ثب تجَيش گلَكش ٍ دادى
اكغيضى طجك تجَيش پشؽك ،اصالح ؽَد تب اس ػَارض ثؼذي آى جلَگيزي ؽَد.

16

ثب هثجت ؽذى تغت ًبلَكغبى ثيوبر را طجك ًظز پشؽك ثزاي اًفَسيَى ٍ ثزرعي ثيؾتز
ثغتزي هي كٌذ.

17

الذاهبت اًجبم ؽذُ ،ػالين حيبتيٍ ،ظؼيت ثبليٌيٍ ،اكٌؼ ثيوبر ثِ درهبى ٍ دارٍّبي
هصزفي را ثجت هي كٌذ.

بلی

خیز

پزٍسیجز  -11پاکساسی هسوَهیت ّیذرٍکزبي ّا (تَلَئي ،گشیلي ٍ هشتقات ًفت خام)
هزاحل اًجام کار

ردیف
1

دعت ّبي خَد را هي ؽَيذ.

2

دعتكؼ هي پَؽذ.

3

در صَرتي كِ ثيوبر ثب ايغت للجي ،تٌفغي هزاجؼِ كزدُ اعت ،الذاهبت اٍرصاًغي
 ABCDرا اًجبم هي دّذ.

4

در صَرتي كِ ثيوبر لبدر ثِ صحجت كزدى هي ثبؽذ اس اٍ ؽز ح حبل هي گيزد.

5

اگز ثيوبر َّؽيبر ًيغت اس ّوزاّبى اٍ اطالػبت هَرد ًيبس را كغت هي كٌذ.

6

ػالين حيبتي ثيوبر را كٌتزل هي كٌذ.

7

ثزاي ثيوبر اكغيضى تجَيش ؽذُ را ٍصل هي كٌذ.

8

اس ثيوبر رگ هي گيزد.

9

اس ثيوبر جْت اًجبم آسهبيؾبت الكتزٍليتي ٍ ً CBCوًَِ خَى هي گيزد ،ثزاي ثزرعي
پزٍتئيي اٍريً ،وًَِ ادرار ٍ ثزاي ثزرعي خَى در هذفَع ًوًَِ هذفَع ارعبل هي كٌذ.

11

ثِ ثيوبر عزم ٍصل هي كٌذ.

11

درصَرت احتوبل آعپيزاعيَى اس ثيوبر ػكظ ريِ هي گيزد.

12

تشريك دارٍي پالسيل را جْت پيؾگيزي اس اعتفزاؽ طجك ًظز پشؽك تشريك هي كٌذ.

13

ثؼذ اس اًجبم الذاهبت فَق در صَرتي كِ ثيوبر درفبس آعپيزاعيَى تٌفغي لزار ًگزفتِ
ثبؽذ هي تَاًذ هزخص ؽَد.

14

الذاهبت اًجبم ؽذُ ،ػالين حيبتيٍ ،ظؼيت ثبليٌيٍ ،اكٌؼ ثيوبر ثِ درهبى ٍ دارٍّبي
هصزفي را ثجت هي كٌذ.

بلی

خیز

پزٍسیجز  -12پاکساسی هٌَاکسیذکزبي
هزاحل اًجام کار

ردیف
1

دعتبى خَد را هي ؽَيذ.

2

در صَرتي كِ ثيوبر ثب ايغت للجي ،تٌفغي هزاجؼِ كزدُ اعت ،الذاهبت اٍرصاًغي
 ABCDرا اًجبم هي دّذ.

3

در صَرتي كِ ثيوبر لب در ثِ صحجت كزدى اعت اس اٍ ؽزح حبل هي گيزد.

4

اگز ثيوبر َّؽيبر ًيغت اس ّوزاّبى اطالػبت هَرد ًيبس را كغت هي كٌذ.

5

ثيوبر را در هؼزض َّاي آساد لزار هي دّذ.

6

در صَرت تجَيش اس  O 2ثب درصذ ثبال اعتفبدُ هي كٌذ ( %100ثب هبعك).

7

ػالين حيبتي ثيوبر را كٌتزل هي كٌذ.

8

خط ٍريذي را ثزلزار هي كٌذ.

9

ثِ دعتَر پشؽك عطح عزهي كزثَكغي ّوَگلَثيي ،الكتزٍليت ABG ٍ CBC ،را
ثزرعي هي كٌذ.

11

ثِ ثيوبر عزم ٍصل هي كٌذ.

11

در صَرت ثْجَد يبفتي حبل ػوَهي ٍ در صَرتي كِ هيشاى كزثَكغي ّوَگلَثيي كوتز
اس  20%ثبؽذ ثيوبر هزخص هي ؽَد.

12

ثب دعتَر پشؽك در صَرت ثذ حبل ثَدى ثيوبر ،تخت  ٍ Icuعبيل هزثَطِ را آهبدُ
هي كٌذ ٍ ثيوبر را در  Icuثغتزي هي كٌذ .

13

الذاهبت اًجبم ؽذُ ،ػالين حيبتيٍ ،ظؼيت ثبليٌيٍ ،اكٌؼ ثيوبر ثِ درهبى ٍ دارٍّبي
هصزفي را ثجت هي كٌذ.

بلی

خیز

پزٍسیجز  -13پاکساسی هسوَهیت سیاًیذی
هزاحل اًجام کار

ردیف
1

دعتبى خَد را هي ؽَيذ.

2

دعتكؼ هي پَؽذ.

3

در صَرتي كِ ثيوبر ثب ايغت للجي ،تٌفغي هزاجؼِ كزدُ اعت ،الذاهبت اٍرصاًغي
 ABCDرا اًجبم هي دّذ.

4

اس ثيوبر يب ّوزاّبى ؽزح حبل هي گيزد.

5

اس تٌفظ دّبى ثِ دّبى خَدداري هي كٌذ سيزا عجت هغوَيت فزد كوك كٌٌذُ هي
ؽَد.

6

در صَرتي كِ عيبًيذ ثِ صَرت خَراكي هصزف ؽذُ  NGTتؼجيِ هي كٌذ.

7

الٍاص ٍ ؽغتؾَي هؼذُ را ثب ؽيز يب آة عبدُ اًجبم هي دّذ.

8

 %100 O2ثب تجَيش پشؽك ثِ هذت  0تب  10دليمِ ثزلزار هي كٌذ .

9

ػالين حيبتي ثيوبر را كٌتزل هي كٌذ.

11

 ABGثزاي ثيوبر اًجبم هي دّذ (طجك دعتَر پشؽك)

11

خط ٍريذي را ثزلزار هي كٌذ.

12

ثِ دعتَر پشؽك ًوًَِ خَى جْت آسهبيؾبت الكتزٍليت ABG ٍ CBC ،ارعبل هي
كٌذ.

13

عزم ثِ ثيوبر ٍصل هي كٌذ.

14

اس آًتي دٍت ًيتزيت عذين ثِ دعتَر پشؽك اعتفبدُ هي كٌذ.

15

ثب تَجِ ثِ اًجبم الذاهبت فَق ،ثيوبر ثزاي ثزرعي ٍ تحت ًظز ثَدى ثب دعتَر پشؽك
ثغتزي هي ؽَد .در صَرت ثذ حبل ثَدى ثيوبر را ثِ ثخؼ  Icuهٌتمل هي كٌذ (طجك
دعتَر پشؽك) .

16

الذاهبت اًجبم ؽذُ ،ػالين حيبتيٍ ،ظؼيت ثبليٌيٍ ،اكٌؼ ثيوبر ثِ درهبى ٍ دارٍّبي
هصزفي را ثجت هي كٌذ.

بلی

خیز

پزٍسیجز  -14پاکساسی الکل (هتاًَل ٍ اتاًَل ٍ )...
هزاحل اًجام کار

ردیف
1

دعتبى خَد را هي ؽَيذ.

2

دعتكؼ هي پَؽذ.

3

در صَرتي كِ ثيوبر ثب ايغت للجي ،تٌفغي هزاجؼِ كزدُ اعت ،الذاهبت اٍرصاًغي
 ABCDرا اًجبم هي دّذ.

4

در صَرتي كِ ثيوبر لبدر ثِ صحجت كزدى هي ثبؽذ اس اٍ ؽزح حبل هي گيزد.

5

اگز ثيوبرَّؽيبر ًوي ثبؽذ اس ّوزاّبى اٍ اطالػبت هَرد ًيبس را كغت هي كٌذ.

6

ثِ دعتَر پشؽك  NGTرا تؼجيِ هي كٌذ.

7

جْت حفظ  PHلليبيي الٍاص ثب آة ٍلزم ٍ ثي كزثٌبت را طجك دعتَر پشؽك اًجبم هي
دّذ.

8

ػالين حيبتي ثيوبر را كٌتزل هي كٌذ.

9

خط ٍريذي ثزلزارهي كٌذ.

11

ثِ دعتَر پشؽك ًوًَِ خَى جْت آسهبيؾبت الكتزٍليت ،ABG ٍ CBC ،عطح
عزهي هتبًَل ٍ  HBsAgرا ارعبل هي كٌذ

11

طجك دعتَر پشؽك عزم ثِ ثيوبر تشريك هي كٌذ.

12

در صَرت تجَيش ،گلَكش ثِ ثيوبر تشريك هي كٌذ.

13

طجك دعتَر پشؽك ثِ ثيوبر اكغيضى هي دّذ.

14

تجَيش اتبًَل ثِ ػٌَاى آًتي دٍت ثب دعتَر پشؽك ؽزٍع ؽَد.

15

ثؼذ اس اتوبم كبر دعت ّبي خَد را هي ؽَيذ.

16

در صَرت دعتَر پشؽك ،ديبليش اًجبم هي ؽَد.

17

ثيوبر ثب تَجِ ثِ اًجبم الذاهبت فَق ثزاي ثزرعي ثيؾتز ٍ دريبفت دٍس آًتي دٍت،
ثغتزي هي ؽَد.

18

الذاهبت اًجبم ؽذُ ،ػالين حيبتيٍ ،ظؼيت ثبليٌيٍ ،اكٌؼ ثيوبر ثِ درهبى ٍ دارٍّبي
هصزفي را ثجت هي كٌذ.

بلی

خیز

پزٍسیجز  -15پاکساسی هَاد شَیٌذُ ٍ سفیذکٌٌذُ
هزاحل اًجام کار

ردیف
1

دعت ّبي خَد را هي ؽَيذ.

2

دعتكؼ هي پَؽذ.

3

در صَرتي كِ ثيوبر ثب ايغت للجي ،تٌفغي هزاجؼِ كزدُ اعت ،الذاهبت اٍرصاًغي
 ABCDرا اًجبم هي دّذ.

4

اس آى جبيي كِ اغلت ايي افزاد را كَدكبى تؾكيل هي دٌّذ اس هبدر ايي اطفبل اطالػبت
هَرد ًيبس را كغت هي كٌذ.

5

اس ايجبد اعتفزاؽ ثب اعتفبدُ اس دارٍي ظذ تَْع جلَگيزي ثِ ػول هي آٍرد.

6

ػالين حيبتي را كٌتزل هي كٌذ.

7

خط ٍريذي را ثزلزارهي كٌذ.

8

آسهبيؾبت الكتزٍليت ٍ  CBCرا ارعبل هي كٌذ.

9

ثِ ثيوبر عزم ٍصل هي كٌذ.

11

در صَرت احتوبل آعپيزاعيَى ػكظ ريِ هي گيزد.

11

ثب هصزف ؽيز ،هَاد ؽَيٌذُ ٍ عفيذ كٌٌذُ هؼذُ را رليك هي كٌذ.

12

در صَرت توبط ايي هَاد ثب چؾن ثب آة فزاٍاى چؾن ّب را ؽغت ٍ ؽَ هي دّذ.

13

در صَرت آعيت هجزاي گَارؽي جْت ثزرعي ثيؾتز ثيوبر ثغتزي هي ؽَد.

14

الذاهبت اًجبم ؽذُ ،ػالين حيبتيٍ ،ظؼيت ثبليٌيٍ ،اكٌؼ ثيوبر ثِ درهبى ٍ دارٍّبي
هصزفي را ثجت هي كٌذ.

بلی

خیز

پزٍسیجز  –16پاکساسی بذى اس عاهل ایجاد کٌٌذُ هسوَهیت غذایی (عَاهل استافیلَککی ،اشزشیاکلی،
کلزا ،سالوًَال)
هزاحل اًجام کار

ردیف
1

دعتبًؼ را هي ؽَيذ.

2

دعتكؼ هي پَؽذ.

3

رٍػ كبر را ثزاي ثيوبر تَظيح هي دّذ.

4

ػالين حيبتي ثيوبر را كٌتزل هي كٌذ.

5

در صَرت ٍجَد تت ،كبّؼ فؾبر خَى ٍ ًجط تٌذ ثِ پشؽك اطالع هي دّذ.

6

اس ثيوبر يك خط ٍريذي هي گيزد.

7

ثب تَجِ ثِ دعتَر پشؽك اس ثيوبر ًوًَِ ي خَى هي گيزد.

8

ثز اعبط دعتَر پشؽك عزم ثِ ثيوبر تشريك هي كٌذ.

9

ظزف ًوًَِ هذفَع ( )S/C ٍ S/Eرا در اختيبر ثيوبر يب ّوزاّبى لزار هي دّذ ٍ هزاحل
گزفتي ًوًَِ هذفَع را تَظيح هي دّذ.

11

در صَرت دعتَر پشؽك اس پالسيل ٍ ّيَعيي اعتفبدُ هي كٌذ.

11

پظ اس اتوبم عزم ٍ ثزرعي جَاة آسهبيؾبتٍ ،ظؼيت ثبليٌي ثيوبر را ثزرعي هي كٌذ.

12

در صَرت دعتَر ثغتزي تَعط پشؽك ثيوبر را ثِ ثخؼ هٌتمل هي كٌذ.

13

الذاهبت اًجبم ؽذُ ،ػالين حيبتيٍ ،ظؼيت ثبليٌيٍ ،اكٌؼ ثيوبر ثِ درهبى ٍ دارٍّبي
هصزفي را ثجت هي كٌذ.

بلی

خیز

پزٍسیجز  –17پاکساسی بذى اس عاهل ایجاد کٌٌذُ هسوَهیت غذایی با سویت عصبی (کلستزیذیَم
بَتَلیٌَم یا سن بَتَلیسن)
هزاحل اًجام کار

ردیف
1

دعت ّبيؼ را هي ؽَيذ.

2

دعتكؼ هي پَؽذ.

3

ػالين حيبتي ثيوبر را كٌتزل هي كٌذ.

4

در صَرت ٍجَد هؾكالت تٌفغي ٍ كبّؼ هيشاى تٌفظ ثِ پشؽك اطالع هي دّذ.

5

در صَرت فلج تٌفغي ٍ ثزٍس هؾكالت تٌفغي الذاهبت احيب ) (ABCDرا اًجبم هي
دّذ.

6

اس ثيوبر يك خط ٍريذي هي گيزد.

7

ثزاعبط دعتَر پشؽك ًوًَِ ّبي خَى هَرد ًيبس را هي گيزد.

8

عزم را ثزاعبط دعتَر پشؽك ثِ ثيوبر تشريك هي كٌذ.

9

ظزف ًوًَِ هذفَع ( )S/C ٍ S/Eرا در اختيبر ثيوبر يب ّوزاّبى لزار هي دّذ ٍ هزاحل
گزفتي ًوًَِ هذفَع را تَظيح هي دّذ.

11

در صَرت دعتَر دارٍيي (آًتي ثَتَليغنّ ،يَعيي ٍ … ) دارٍّب را ثِ ثيوبر تشريك هي
كٌذ.

11

هزاحل ثغتزي ثيوبر در ثخؼ را ثب دعتَر پشؽك اًجبم هي دّذ.

12

ثيوبر را در ثخؼ هَرد ًظز )ػفًَي يب  )ICUثغتزي هي كٌذ.

13

ثب تَجِ ثِ الذاهبت اًجبم ؽذُ ٍ ثب تَجِ ثِ ٍظؼيت ثبليٌي جْت اداهِ ي درهبى ثيوبر
را ثب ًظز پشؽك در ثخؼ ثغتزي هي كٌذ.

14

الذاهبت اًجبم ؽذُ ،ػالين حيبتيٍ ،ظؼيت ثبليٌيٍ ،اكٌؼ ثيوبر ثِ درهبى ٍ دارٍّبي
هصزفي را ثجت هي كٌذ.

بلی

خیز

