ٔزالثتٟای ٚیژ ٜت ٝتخطٟای لّة ،اتاق او ٚ ٛتست ٚرسش

تجٟیشات ٔٛرد استفاد ٜدر تخص : CCU

٘شدیه است .ایستٍا ٜپزستاری در ٔزوش تخص ٘ ٚشدیه تخت
تیٕاراٖ لزار دارد ،ت ٝعٛری و ٝتیٕاراٖ  ٚپزستار تتٛا٘ٙذ یىذیٍز

بخش مراقبت ویژه قلب
CCU

را تثیٙٙذ.
تاالی سز ٞز تیٕار یه ٕ٘ایطٍز تزرسی لّة  ٚػالئٓ حیاتی
ٔثُ فطار خٚ ٚ ٖٛضؼیت تٙفسی ٚجٛد دارد.ایٗ ٕ٘ایطٍزٞا تٝ
ٕ٘ایطٍز ٞای ٔزوشی و ٝدر ایستٍا ٜپزستاری لزار دارد ٔتصُ

پٕپ سزً٘ جٟت تشریك دلیك دارٚ

ٞ ٚز ٘ٛع تغییز در ٚضؼیت لّة تیٕار را ثثت  ٚت ٝاعالع
پزستاراٖ  ٚپشضىاٖ ٔی رسا٘ذ.
در ایٗ تخص تیٕارا٘ی و ٝضزایظ حاد لّثی را تجزتٔ ٝی
وٙٙذ،تٛسظ تیٓ ٔزالثتی ٔتخصص  ٚآٔٛسش دیذ ٚ ٜتجٟیشات ٚ
أىا٘ات پیطزفتٛٔ ٝرد ٔزالثت لزار ٔی ٌیز٘ذ.تیٓ ٔزالثتی ٚ
درٔا٘ی ضأُ پشضىاٖ ٔٙخصص لّة،پشضىاٖ ٔطاٚر تا

در تخص ٚیژ ٜلّة ،تجٟیشات  ٚأىا٘ات تخصصی دیٍزی چٖٛ

تخصص ٞای ٔختّف در صٛرت ٘یاس،پزستاراٖ آٔٛسش دیذٔ ٜی

ضزتاٖ ساس لّثیٚ ،سایُ احیای لّثیٚ ،سایُ تٙفس ٔصٛٙػی ٚ

تاضٙذ .پشضىاٖ ٔٙخصص دستٛرات دارٚیی ٔٙاسة را تزای تیٕار

اوسیژٖ رسا٘ی ،پٕپ ٞای تشریك دار ٚ ٚدارٞٚای تخصصی

تجٛیش ٔی وٙٙذٚپزستاراٖ ٔزالثتٟای ٚیژ ٜرا تزای تیٕار ارائٔ ٝی

لّثی ٚجٛد دارد و ٝتا حضٛر ٔتخصصاٖ لّة  ٚپزستاراٖ ٔاٞز

وٙٙذ.

أىاٖ فزا ٓٞضذٖ ٔزالثتٟای تخصصی اس تیٕار ٔثتال ت ٝاختالَ

تخص ٔزالثتٟای ٚیژ ٜدر عثم ٝا َٚتیٕارستاٖ لزار دارد .ضأُ8

حاد لّثی را فزأ ٓٞی ٕ٘ایٙذ.

تخت ٚیژ ٜتزای تیٕارا٘ی ؤ ٝطىُ حاد لّثی دار٘ذٔ ،یثاضذ .در

در تخص  ، CCUآرأص  ٚراحتی تیٕار تسیار ٔ ٟٓاستِ ،ذا تایذ

ایٗ تخص تیٕاراٖ تحت ٔزالثت ٚیژ ،ٜدلیك ٔ ٚذا ْٚلزار

ضزایغی فزا ٓٞضٛد تا تیٕار تتٛا٘ذ ت ٝخٛتی استزاحت ٕ٘ایذ تا

ٔیٍیز٘ذ ٞ ٚذف واٞص ٔیشاٖ ٔزي ٔ ٚیز ٘اضی اس تیٕاریٟای

تٟثٛدی خٛد را وسة ٕ٘ایذ.

لّثی خصٛصا سىت ٝلّثی  ٚػٛارض آٖ ٔی تاضذ .تخص

دستٍا ٜاِىتز ٚضٛن





ت ٝتیٕار استزاحت وأُ ٔ ٚغّك دادٔ ٜی ضٛد ت ٝعٛری
و٘ ٝثایذ اس تخت خارج ضٛد ٚتزای استفاد ٜاس ٍِٗ پزسُٙ

تٛج ٝداضت ٝتاضیذ (آ٘ژیٌٛزافی  ،تست ٚرسش  ،اسىٗ لّة

تخص را خثز وٙٙذ.

)........ٚ

یه یا د ٚسٛسٖ جٟت تشریك دار ٚدر دست تیٕار تؼثیٝ
ٔی ضٛد.



ٔی ضٛد.
دارٞٚای ٌطاد وٙٙذ ٜػزٚق(ٔا٘ٙذ ٘یتزٌّٚیسیزیٗ)ٚ
دارٞٚایی و ٝاس ِخت ٝضذٖ خ ٖٛجٌّٛیزی ٔی

دستٍا ٜاو ٛواردیٌ ٛزافی

وٙٙذ(ٞپاریٗ)ت ٝصالح دیذ پشضه تا دلت تٛسظ پٕپ
سزً٘ تشریك ٔی ضٛد.


ٕٔىٗ است تیٕار حاِت تٟٛع  ٚاستفزاؽ داضت ٝتاضذ و ٝتا
استفاد ٜاس دار ٚوٙتزَ ٔی ضٛد.



رٚسا٘ ٝجٟت تٙظیٓ دلیك دارٞٚا ٕٔىٗ است اس تیٕار
آسٔایطات السْ ٌزفت ٝضٛد.

دستٍا ٜثثت ٘ٛار لّة

تزخی فؼاِیتٟای ٔزالثتی و ٝدر تخص ٚیژ ٜلّة تزای تیٕاراٖ
ا٘جاْ ٔی ضٛد :




تیٕار تزرسی  ٚثثت ٔی ضٛد.



ٔزاجؼات تؼذی آٟ٘ا را ت ٝپشضه خٛد ٘طاٖ دٞیذ.

٘ىات ٔزتٛط تٔ ٝاللات:
 -1تیٕارتاٖ ٘یاس ت ٝاستزاحت دارد  ٚواروٙاٖ ٔزالثتی
 ٓٞتزای ارائٔ ٝزالثتٟای ٔٙاسة ٘یاسٔٙذ آرأص
ٞستٙذ ِذا ٘یاسی ٘یست ٞز ساػتی تزای اعالع اس
ضزایظ تیٕار خٛد در تخص حضٛر داضت ٝتاضیذٕٝٞ .
رٚسٔ ٜاللات اس ساػت  3اِی  4ػصز ٔی تاضذ.
 -2پزستاراٖ در صٛرت تزٚس ٞز تغییزی در ضزایظ تیٕار
ٔٛارد را ت ٝاعالع ضٕا خٛاٙٞذ رسا٘ذ.
ٔ -3صزف وٕپٛت  ٚآتیٕ ٜٛاٌز تیٕارتاٖ دیاتتی ٘یست

رٚسا٘ ٝجٟت تزرسی دلیك تز لّة ،اس تیٕار ٘ٛار لّة ٌزفتٝ

ٔا٘ؼی ٘ذارد ِٚی در غیز ایٗ صٛرت حتٕا اس ٔیٜٛ

ٔی ضٛد.

عثیؼی استفاد ٜضٛد  ٚتزای تیٕار ٌذاضت ٝضٛد.

ٔذت سٔاٖ تستزی تٛدٖ ضٕا در تخص ٚیژ 3 ٜتا 4رٚس

 -4تغزی آب ٔؼذ٘ی جٟت تیٕارتاٖ تٟی ٝضٛد.

است  ٚپس اس آٖ حذاوثز 3رٚس در تخص لّة تستزی

 -5اس آٚردٖ فالوس خٛدداری ضٛد  ٚفمظ جٟت تیٕار

خٛاٞیذ تٛد.

در اتتذای ٚرٚد ت ٝتخص ،پس اس ا٘تماَ ت ٝتخت ،تیٕار
تالفاصّٔ ٝا٘یتٛریٌ ًٙزدیذ ٚ ٜضزایظ ارٌاٟ٘ای حیاتی







حتٕا وپی اس ٔذارن پشضىی السْ داضت ٝتاضیذ و ٝدر

در صٛرت درد لّثی اعالع دٞیذ  ،تا ٌزفتٗ ٘ٛار لّة
پشضه ٔغّغ ضذ ٚ ٜجٟت تسىیٗ درد ٔ ،سىٗ تشریك





در سٔاٖ تزخیص ٔٛاردی و ٝتایذ پیٍیزی ضٛد را حتٕا

پس اس ثاتت ضذٖ ٚضؼیت تیٕارتاٖ ،تا صالحذیذ پشضه،
اس تخص لّة ٔزخص ٔیٍزدد.

اٌز ٘یاس ت ٝچای دارد ،چای ویس ٝای ٌذاضت ٝضٛد.
ٍٙٞ -6اْ ٔاللات تا تیٕار سؼی وٙیذ درتارٔ ٜسائُ
اضغزاب آٚر صحثت ٘ىٙیذ.

جٟت افشایص اوسیژٖ رسا٘ی ت ٝلّة تیٕار ،تا استفاد ٜاس

 -7اس آٚردٖ ٌُ عثیؼی تٔ ٝحیظ تخص خٛدداری وٙیذ.

ٔاسه یا س٘ٛذ تیٙی ت ٝتیٕار اوسیژٖ دادٔ ٜی ضٛد.

 -8اس آٚردٖ تچ ٝت ٝتخص ٚیژ ٜجذا خٛدداری وٙیذ.

 -9حتٕا تّفٗ ٕٞزا ٜخٛد را خأٛش وٙیذ  ٚتّفٗ ٕٞزاٜ
تیٕار را ٘یش تٙٔ ٝشَ تثزیذ چ ٖٛاثز ٘أغّٛب تز
ػّٕىزد دستٍاٞ ٜای ٔٛجٛد در تخص دارد ٚتزای
ٚضؼیت تیٕارتاٖ ٘یش ٔٙاسة ٕ٘ی تاضذ.
 -11تزای اعالع اس ٚضؼیت تیٕارتاٖ تا ضٕار ٜتّفٗ
تیٕارستاٖ 37713511تا ( 15داخّی)351-351
تٕاس تٍیزیذ.

ٚاحذ آٔٛسش تیٕارستاٖ وأىار-ػزب ٘یا
تخص ٔزالثت ٚیژ)ccu(ٜ

