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تا تًجه ته اهمیت آمًسش ته تیمار در مزاقثت های پزستاری جهت درمان تهیىه ي کاهص عًارض واضی اس تیماری، 

حذاقل ضىاسایی ي اوتخاب فعالیت های خًدمزاقثتی مىاسة جهت تیماران ي افشایص استقالل در آن ها، السم است 

 آمًسش های  السم ته تیمار ارائه گزدد.

 ذیزش:حذاقل های آمًسش تذي پ

صَرت لشٍم عبیز اػعبی تین هزالجتی ٍ درهبًی َل ثیوبر، عزپزعتبر، پشؽک هؼبلح ٍ در ئهؼزفی پزعتبر هغ .1

 ثِ ثیوبر ٍ ّوزاُ ٍی.

آؽٌبیی ثب فعبی ثیوبرعتبى ٍ ثخؼ، خذهبت رفبّی ثیوبرعتبى، لَاًیي ٍ همزرات ثیوبرعتبى، لَاًیي کلی  .2

ی ثِ پشؽک، هؼزفی اهکبًبت ثخؼ ) درة ٍ پلِ ّبی ثخؼ، عبػبت ٍیشیت، عبػبت هاللبت، ًحَُ دعتزع

اظؽزاری، آثذارخبًِ، آعبًغَرّب ٍ ...(، تَصیِ ثِ ػذم ّوزاُ داؽتي ٍعبیل ٍ اؽیبی گزاى لیوت، تَصیِ ثِ 

 ثیوبرعتبى.ثیوبر ٍ ػذم ػکظ ثزداری ٍ فیلن ثزداری اس 

ًتخبة ٍ تصوین گیزی آساداًِ، حفؿ هٌؾَر حمَق ثیوبر ) ارائِ خذهبت هؽلَة، ارائِ هؽلَة اؼالػبت، حك ا .3

 حزین خصَصی ثیوبر ٍ راسداری، دعتزعی ثِ ًظبم کبرآهذ رعیذگی ثِ ؽکبیبت ٍ پیؾٌْبدات(.

 ّشیٌِ ّبی لبثل پیؼ ثیٌی درهبى. .4

ثِ ثخؼ، داؽتي کبرت ّوزاُ، لشٍم حفؿ ٍ  اًتظبرات اس ثیوبر ٍ ّوزاُ ؽبهل رػبیت سهبى ٍرٍد ٍ خزٍج .5

اعتفبدُ اس دعتجٌذ ؽٌبعبیی، ػذم اعتؼوبل دخبًیبت، رػبیت ثْذاؽت فزدی، ؽغتؾَی صحیح دعت ّب، 

 حفؿ ًظبفت هحیػ.

ٍى ذّبی لجلی ٍ ثذٍى تدَیش پشؽک، ػذم لؽغ دارٍ ثٍتَصیِ ّبی ایوٌی در هَرد ػذم هصزف خَدعزاًِ دار .6

، کؾیذى حفبؾ تخت ّب حیي یی ثِ پشؽک یب پزعتبر هغئَل ٍ...ػَارض دارٍ هؾَرت پشؽک، اؼالع رعبًی

 اعتزاحت خْت پیؾگیزی اس عمَغ اس تخت.
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فْن ٍ عبدُ در هَرد ثیوبری ٍ ًحَُ درهبى، تَظیح در هَرد هزاحل، ؼَل درهبى، رٍػ ّبی اؼالػبت لبثل   .7

 .س درهبىخبیگشیي درهبى، ػَارض احتوبلی درهبى، دارٍّب ٍ پیبهذّبی ًبؽی ا

تْبخوی ٍ  اخذ رظبیت آگبّبًِ اس ثیوبر ٍ یب ّوزاُ لبًًَی ٍی لجل اس اًدبم رٍػ ّبی تؾخیصی ٍ درهبًی .8

غیز تْبخوی ٍ دادى تَظیحبت کبفی ٍ لبثل فْن تَعػ پشؽک ثِ ؼَر ؽفبّی ثِ ثیوبر ٍ ًَع ثیَْؽی ٍ ثی 

 .حغی لجل اس اػوبل خزاحی

 .راٌّوبی تغذیِ ای ٍ رصین ثیوبر .9

 .فؼبلیت ٍ اعتزاحت ثیوبر هحذٍدُ .11

 .(تخت کٌبر ّبی ًزدُ اخجبر، سًگ تخت، اّزهْبی)ثیوبر تخت:  ثیوبر ثب هزتجػ تدْیشات ثب آؽٌبیی  .11

  .پیؾگیزی رٍػ ٍ فؾبری سخن ػالئن ؽٌبعبیی .12

 حذاقل های آمًسضی در طًل تستزی:

تؾخیصی، عیز درهبى، فشایؼ آگبّی ثیوبر در هَرد ثیوبری، رٍػ ّبی اآهَسػ ّبی دٍراى ثغتزی ؽبهل  (1

 .رًٍذ هزالجت، ػَارض احتوبلی ٍ رٍػ ثزخَرد ثب ػَارض

 .پَسیؾي هٌبعت (2

 ًحَُ خَد هزالجتی ) ثز اعبط ثزًبهِ خَدهزالجتی ثیوبراى در ثخؼ ٍ دعتَرالؼول هَخَد(. (3

 .(رٍؽْبی آرام عبسی، اًحزاف فکز، ًحَُ لزارگیزی در تخت ٍ... ٍ رٍؽْبی دارٍئی)  هذیزیت درد (4

دارٍّبی هصزفی ٍ ػَارض احتوبلی دارٍ ٍ تَظیح در هَرد دادى اؼالػبت عزیغ ثِ پشؽک یب پزعتبر در هَرد  (5

 .ػَارض احتوبلی دارٍّب

 ػذم هصزف خَدعزاًِ دارٍّبی لجلی. (6

 .( غذا ثب دارٍ ٍ دارٍ ثب دارٍ ) تذاخالت دارٍیی ٍ غذایی احتوبلی (7
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 .ثْذاؽت فزدی ٍ ؽغتؾَی صحیح دعت (8

 خَدهزالجتی.ًکبت ایوٌی ٍ  (9

 .ؽَیِ دّبى ٍ دّبى ؽغتؾَی  (11

 ...(ٍ پبًغوبى آتل، درى، عًَذ، ،NGT آًضیَکت،) اتصبالت اس هزالجت  (11

 ٍ...(. RBR, CBRًحَُ ٍ هیشاى فؼبلیت ) هحذٍد ثب ػصب، ثب کوک ّوزاُ،   (12

 پبًغوبى سخن ّب. اسًحَُ هزالجت   (13

 آهَسػ ّبی السم تغذیِ ای در صَرت لشٍم.رصین غذایی ٍ  (14

 آهَسػ ّبی لجل  اس اػوبل خزاحی، آهبدگی ٍ ًَع ثیَْؽی ٍ ثی حغی ثیوبر. (15

 آهَسػ ّبی السم در سهیٌِ ًحَُ اًدبم گزافی ٍ آهبدگی احتوبلی لجل اس آى. (16

 ٍ آهبدگی ّبی السم. CT, MRIتَظیحبت السم لجل اس اًدبم ّزگًَِ  (17

 ػفًَتْبی :هثبل ػٌَاى ثِ گزدد ایدبد ثیوبر خْت دارد اهکبى ثیوبری درهبى اس ثؼذ کِ پیبهذّبیی ٍ ػَارض  (18

 ....ٍ خًَزیشی ػول، هحل

 .ؽَد دادُ تَظیح اًغَلیي کؾیذى ًحَُ اًغَلیي، تشریك ًحَُ اًغَلیي، اس اعتفبدُ لشٍم  (19

 حذاقل های آمًسضی حیه تزخیص:

 دارٍّبی هصزفی ثیوبر در هٌشل، عبػبت ٍ همذار هصزف. (1

در هَرد دارٍّبی ثیوبر ) ٍارفبریي، دیگَکغیي، اًغَلیي، لیتیَم،  ػَارض احتوبلی دارٍّب ٍ ّؾذارّبی السم (2

 .کلَساپیي ٍ ...( ٍ تَصیِ ثِ اؼالع عزیغ ػَارض ٍ هزاخؼِ ثِ پشؽک

 ٍظؼیت حزکتی ثیوبراى در هٌشل، هحذٍدیت ٍ هحذٍدُ اعتزاحت ٍ فؼبلیت ٍی. (3

 رصین غذایی ٍ تَصیِ ّبی السم  در ایي هَرد. (4
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 صزف دارٍّبی لجلی ثیوبر .َُ هحتذاخالت دارٍّب ٍ ً (5

 خَدهزالجتی ٍ ثزًبهِ ّبی ثبستَاًی هَرد ًیبس ثیوبر ) هصزف ثِ هَلغ دارٍ ٍ ...( در هٌشل. (6

 سهبى ٍ هکبى هزاخؼِ ثؼذی ثِ پشؽک ٍ ًحَُ دعتزعی ثِ پشؽک. (7

 ػالئن پبًغوبى، تؼَیط ثِ ًیبس دفؼبت  ٍ پبًغوبى اس هزالجت ٍ ّب سخن عبیز یب ػول ًبحیِ سخن اس هزالجت (8

 .ػفًَی سخن

  پیگیزی ّبی پظ اس تزخیص. (9

 .ثگیزد توبط آى ثب تَاًذ هی ثیوبر دٌّذُ ّؾذار ػالئن ثزٍس صَرت در کِ اظؽزاری توبط ّبی تلفي  (11

 .ؽَد دادُ تحَیل پوفلت یب آهَسؽی خشٍُ ٍیب کتبثچِ (11

 


