
 
 

 چه ليغت ايوٌي تيوار تزاي اٍرصاًظ

 دفتر حاکمیت بالینی بیمارستان نقوی

 هالحظات ذيز تلِ  ؽاذـ ارسياتي

    پزعٌل تا پٌج افل تجَيش زارٍ آؽٌائي زارًس؟)تيوار زرعت، زارٍي زرعت، رٍػ زرعت، سهاى زرعت، زٍس زرعت(

    پزؽسى 4/3پظ اس   تعَيض عفتي تاوظ

    هحل ّاي اضغزاريٍجَز  آؽٌايي واروٌاى ٍ تيواراى اس 

    آىآؽٌايي پزعٌل زر ذقَؿ  ٍ زر ترؼ زارٍئي زارٍّاي آًتي زٍتليغت ٍجَز 

      تجْيشات پشؽىي وٌتزل ٍ چه 

    واهل تَزى  ٍ وٌتزل ٍ چه  تزالي احيا

    ٍ تجْيشات ْاآگاّي ٍ هْارت اس ًحَُ وار تا تجْيشات ٍ ًحَُ ًگْساري ٍ رعايت افَل ايوٌي ٌّگام وار تا زعتگاّ

    هَاسيي وٌتزل عفًَت رعايت 

    تز اعاط زعتَرالعول زعت ؽغتي  ًحَُ فحيح

      CPRآگاّي ٍ هْارت زر اًجام 

    آيا عزعت پذيزػ تيوار ٍاًجام الساهات اٍليِ جْت تغتزي تيوار زر ترؼ هغلَب اعت؟

    آيا تاوٌَى  زر زرج هحتَيات پزًٍسُ تيوار زر ٍاحس پذيزػ ذغائي رخ زازُ اعت؟

    اًجام پزٍعيجز فحيح زر هحل فحيح رعايت هي ؽَز؟ آيا زر اًجام الساهات پزعتاري افَل

    آيا زارٍّا زر ؽزايظ ايوي ًگْساري هي ؽًَس؟

    هَارزاذاللي ٍحفظ ؽاى تيوار حيي جاتجائي تيوار اس اتاق عول تَعظ پزعٌل اًجام هيؾَز؟

    آيا راّي تزاي ؽٌاعائي فحيح تيوار ذقَفا تيواراى تيَْػ ٍجَز زارز؟

    ي تزاي ؽٌاعائي زارٍّاي پزذغز ٍزارٍّاي تاًام ٍتلفظ هؾاتِ ٍجَززارز؟آيا راّ

    آيا زر ذَاًسى زعتَر پشؽىاى تا هؾىل  وِ هٌجز تِ تزٍس ذغا ؽَزهَاجِ ؽسُ ايس؟

    الساهات حوايتي ٍ تَجْات رٍاًي تيوار ٍ ّوزاّاى ٍي

    زازُ اعت؟ آيا زر ًحَُ اًجام  ذسهات  تؾريقي ٍگشارػ ًتايج آى ذغا رخ

    پزعٌل زر ٌّگام وار ٍعايل حفاظت فززي جْت وٌتزل عفًَت اعتفازُ هي وٌٌس؟

    ٍضعيت هٌاعة رذتىي پزعٌل، تي ؽَئي، اعاق اعتزاحت، آتسار ذاًِ

    ًحَُ زفع عزعَسًْا ٍ ٍعايل ًَن تيش ٍ اعتفازُ اس ٍعيلِ هرقَؿ جوع آٍري تيغْاي تيغتَري

    عتگاّْا ٍ زاؽتي زعتَرالعولوٌتزل جشء تِ جشء ز

    تفىيه ستالِ ّاي عفًَي ٍ غيزعفًَي اًجام هي ؽَز؟

    ،تزجيحات،عَاتك واري آًْازر ًظز گزفتِ ؽسُ اعت؟آيا زر اًتراب پزعٌل تزاي اًجام ذسهت ،تَاًائي ّاي فززي

    ز؟آيا هحيظ ؽوا اس ًظز فضاي هَرز ًياس ارائِ ذسهت  تا ٍظيفِ هحَلِ تٌاعة زار



    واروٌاى ذسهات ٍ ووه تْيار تا فزايٌس ضسعفًَي آؽٌايي زارًس؟

ّفتِ ٍ گاس ته پيچ  2عت ّاي پاًغواى ٍ ٍعايل اعتزيل هَجَز زر ترؼ زاراي تزچغة هؾرقات ٍ تاريد هي تاؽٌس؟)عت پاًغواى 

 ّفتِ( 1
   

    تزًاهِ هؾرقي اس ٍاؽيٌگ ترؼ زر زعتزط اعت؟

    يىثار هقزف تزاي تيواراى اعتفازُ هي ؽَز؟اس ٍعايل ٍ تجْيشات 

    پزعٌل آؽٌايي السم زر هَالع تزٍس حَازث غيزهتزلثِ زارًس؟

    عيغتن اعفاء حزيك زر ترؾْا اعتاًسارز ٍ فعال اعت؟

    ارتثاط والهي واروٌاى تا تيواراى هٌاعة اعت؟

    واّؼ اضغزاب تِ تيواراى تَضيح زازُ هي ؽَز؟زر ذقَؿ تجْيشات هتقل تِ تيوار، آًضيَوت ٍ ... تِ هٌظَر 

    پزعٌل تا زعتَرالعول تزاًغفَسيَى ذَى آؽٌايي زارًس؟

    پزعٌل ترؼ زر زٍرُ ّاي آهَسؽي ارتماء فزٌّگ ايوٌي تيوار ؽزوت هي وٌٌس؟)ثثت زر عَاتك آهَسؽي ترؼ(

    پزعٌل ترؼ تا فزايٌس ٍ فزٌّگ گشارػ زّي ذغا آؽٌايي زارًس؟

    وپغَل ّاي اوغيضى پزتاتل زر ترؼ هَجَز اعت؟

    هَارز ايوٌي زر هَرز اؽياء ٍ لَاسم اعزاف تيوار رعايت هي ؽَز؟

    ًحَُ فحيح تحَيل ٍ تحَل زارٍي هرسر ٍ ًحَُ اعتفازُ آى

    رعايت تْساؽت زعت تزاعاط زعتَرالعول 

    ًَي ٍ غيز عفًَي رعايت افَل ًظافت ترؼ ٍ ًحَُ جوع آٍري ستالِ ّاي عف

    آهَسػ تِ تيواراى ٍ ّوزاّاى

    ٍجَز ٍيلچز ٍ تزاًىارز ٍ ٍعايل رفاّي تزاي تيواراى اس ًظز عالن تَزى

    (…ٍ  CPRٍجَز اعالعات هَرز ًياس پزعٌل زر تاتلَ اعالًات )تزًاهِ پزعٌلي، آًىالْا، گزٍُ وس 

    ر ترؼ ٍ زر توام ؽيفتْاٍجَز ٍعايل ٍ تجْيشات ٍ زارٍّاي هَرز لشٍم ز

    اٍرصاًظعيغتن اعفاء حزيك زرتَزى اعتاًسارز ٍ فعال 

    رعايت افَل پاًغواى ٍ ًحَُ تريِ ٍ تغلظ تِ هزاحل گچ گيزي ٍ گشارػ هَارز السم

    عزعت عول زر اًجام وارّاي هحَلِ ٍ رعايت افَل الَيت تٌسي زر رعيسگي تِ تيواراى

    ا فزايٌس ٍ فزٌّگ گشارػ زّي ذغا آؽٌايي پزعٌل ترؼ ت

    رعايت افَل اعشام  تيوار تِ عايز هزاوش زرهاًي ٍ اًجام وارّاي اٍليِ ٍ ّواٌّگي السم

    ٍجَزوپغَل ّاي اوغيضى پزتاتل زر ترؼ 

    وٌتزل زر تحَيل ٍ تحَل ٍعايل ؽرقي تيوار هقسٍم

 

 

 پيام حاكميت باليني:
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