
 

 

 تزطزف لسم، اٍلیي للة ًارعایی زرهاى زر :زرهاى

 .اعت ای سهیٌِ ػلل وززى
 تِ هٌجز هیتَاًس اٍلیِ  هزاحل زر تاال ذَى فؾار وٌتزل

 للة ّای زریچِ افالح. ؽَز للة ًارعایی تزگؾت

 ًؾسُ ایجاز للثی تزگؾت لاتل غیز ػارمِ وِ ٍلتی

 هجسز...... ّای عىتِ اس پیؾگیزی تاؽس،

 ٍ هٌاعة غذایی رصین تا اٍلیِ هزاحل زر ًارعایی زرهاى

 غذاّای ٍ ٍ چزتی ًوه حاٍی غذاّای هقزف اس پزّیش

 .اعتزاحت وافی ٍ هٌظن تَفیِ هیؾَز.اعت هوىي ًفاخ

تسى، لزؿ  زارٍّایی جْت زفغ آب امافیتجَیش 

 گؾازوٌٌسُ ،(فَرٍسهایس)هرقَؿ زفغ آب یا ازرارآٍر 

 زٌّسُ  افشایؼ ّای زارٍی ٍ( ّا ًیتزات) ٍریسی ّای

 ًارعایی ػالین واّؼ تزای( زیگَوغیي) ػنالًی لسرت

 اعتفازُ للة ؽسیس  ًارعایی هَارز زر .زارًس وارتزز للة

 ّواٌّگی ایجاز تا ٍیضُ ای حفزُ عِ هیىزّای پیظ اس

 تیواراى زر اعتفازُ فَرت زر للة،  ػنالًی اًمثاك زر

 للة هی وٌس. پیًَس ًارعایی ػالین رفغ تِ ؽایاًی ووه

للة زر فَرتی وِ ّیچىسام اس زرهاًْا جَاب ًساز 

 .آذزیي راُ زرهاى اعت

ّا ٍ هؼایٌِ فیشیىی  تَجِ تِ ًؾاًِ :تؾریـ

 ًَارللة ،ذَى آسهایؼ.، اوَوارزیَگزافی تاتأییس

 یىٌس.هتِ تؾریـ ووه ، رازیَگزافی لفغِ عیٌِ ٍ 

 للة احتماًی ًارعایی ػالئن  

 ؽة ٍرسػ ٍ ًفظ تِ ٍیضُ ٌّگام زراس وؾیسى.تٌگی 

  تَْع ،ذغتگی، احغاط تی حالی ٍ ًشاری ذَاب ٌّگام

 افشایؼ ٍسى تسلیل جوغ ؽسى هایغ، تَرم هچ پا ٍ عاق پا

 اذتالالت ؽٌاذتی تا ػسم تَاًایی تفىز فحیح.

 ًاهٌظن یا عزیغ للة مزتاى

 ػلل ًارعایی احتماًی للة 

 وافی تِ للة ًاؽی اس اًغساز عزذزي. ًا جزیاى ذَى

 آعیة تِ ػنلِ للثی ًاؽی اس حولِ للثی پیؾیي.

 ٍجَز ًمـ للثی اس سهاى تَلس.

 ّای للة. ػفًَت للة ٍ یا زریچِ

 پزفؾاری ذَى.

 للة.ػنالت  یا تیواری زریچِ

 

 ًارعایی للثی  

ًیغت ٍ  ٍ هَثز لازر تِ پوپاص وافی للة زّس وِ سهاًی رخ هی 

ٍ ًیاس تسى وافی را تِ اػنای تسى تزعاًس جزیاى ذَى تَاًس ًوی

 تسى تافت ًیاسّای ًوی تَاًس للة تِ اوغیضى تاهیي ًوی ؽَز.

وار  تیؾتزی فؾار تا ّا تافت ًیاس تأهیي ٍ تزای وٌس تأهیي را

 تیوار فؼالیت زر اذتالل للثی، ًارعایی ػالهت اٍلیي .هیىٌس

 رفتي راُ هاًٌس ذَز رٍسهزُ اهَر اًجام زر تیوار. اعت

 وٌس. هی پیسا هؾىل... ٍ وززى وار ػازی،

 تِ هٌجز ٍ .یاتس تجوغ تسى زر هایؼات :ػَارك تیواری

 .ؽَز هی ًاهیسُ ازم وِ گززز، پا عاق ٍ پا هچ پاّا، تَرم

 .ؽَز هی گفتِ ریَی ازم آى تِ وِ ؽًَس جوغ ریِ زر هایؼات

 زریافت وافی اًساسُ تِ اوغیضى ٍ غذا ذَى، تسى، ّای علَل

 تطي حالی ؽسیس ػارك هیؾَز.تشرگی تی ٍ ٍ مؼف ًىٌس

 اعتزط افشایؼ اس ًاؽی (وارزیَهگالی) للة / تشرگی  چپ

  ذَى تْتز پوپ تزای للثی
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سايي قلبيرنا  
 ، كارضناس پرستاري،م خطيبيهيه و تنظين :ت

 9911زهستاى بازنگري: سوپروايسر آهوزش سالهت،  

 ICU بخص در ويژه پرستاري هراقبت هرجع هنبع: كتابهنبع: 

,CCU عسگري دكتر دياليس، و 

      گيوري اعظن و رضوي اهاهي دكتر راهنواي باليني پرستاري

 ويژه هاي هراقبت سريع رفرنس

 

 *زر فَرت اهىاى اس عاػات وار ذَز ون وٌیس.  

 ذَززاری وٌیس.ّای ػاطفی ٍ اعتزط  اس تحزاى*

*تایس لثَل وٌیس هقزف زارٍّا ٍ هحسٍزیت هقزف ًوه 

 .هوىي اعت تا آذز ػوز السم تاؽس،

*زارٍّا را رٍساًِ ٍ زلیماً طثك زعتَر پشؽه طثك لیغتی 

وٌیس ٍ ذَزعزاًِ  ایس هقزف  تزای ذَز زرعت وززُوِ 

 .السام.تِ لطغ یا جایگشیٌی زارٍ ًىٌیس 

 وٌیس.*ًثل ذَز را رٍساًِ چه 

 .*رٍساًِ زر عاػات هؼیٌی ذَز را ٍسى وٌیس

 .زّیس اًجام هؼیي فَافل زر را ذَى فؾار گیزی اًساسُ* 

 .وٌیس ون پشؽه زعتَر طثك را ًوه *هقزف

 .وٌیس حساجتٌاب اس تیؼ ذَرزى ٍ ًَؽیسى *اس

 .وٌیس ذَززاری سیاز عزهای ٍ گزها تا تواط *اس

 .هزاجؼِ وٌیس را پشؽه  تِ یشیتو تِ هَلغ جْت *

 زر هؼزك زٍز عیگار لزار ًگیزیس. وززُ،*عیگار را تزن 

 پسشک به زیر موارد از کدام هر بروز صورت در 

کنید مراجعه  

 ٌّگام ًفظ تٌگی اؽتْایی، تی ،ًاگْاًی ٍسى افشایؼ

 ازرار هىزر زفغ هساٍم، عزفِ ؽىن، یا ٍ پا هچ تَرم فؼالیت،

 ؽثاًِ

 

 

 

 

 

للثی تا افشایؼ عي هیشاى ؽیَع ًارعایی  

. تا تْثَز رٍػ ّای تؾریقی ٍ تیؾتز هی ؽَز

زرهاًی هٌاعة، حتی افزازی وِ زچار ًارعایی لثلی ؽسیس 

ّغتٌس طَل ػوز تیؾتزی پیسا هی وٌٌس ٍ زیزتز ٍارز 

هزاحل پیؾزفتِ تیواری هی ؽًَس، اها ّوچٌاى ًارعایی 

للثی تِ هؾىل اٍلیِ زر عالوٌساى تثسیل ؽسُ ٍ حسالل 

 56زرفس هَارز تغتزی ّای تیوارعتاًی افزاز تاالی  02

 .عال تِ ػلت ًارعایی للثی اعت

 

 ّسف پیؾگیزی اس پیؾزفت تیواری اعت :تَفیِ

 ، تزای رعیسى تِ ّسف تایس ًىات سیز را رػایت وٌیس. 

ّای  ّای ذَز را هتٌاعة تا پاعد *تایس یاز تگیزیس فؼالیت

 ذَز تٌظین وٌیس

 ٍ رفتي هٌظن اعتزاحت وٌیس. راُ *زر طَل رٍس تِ طَر

 تاػث وِ طَری تِ زّیس  افشایؼ تتسریج را ّا فؼالیت

 .ًؾَز ًفظ تٌگی ٍ ذغتگی

  
 

 


