
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 هيافت افزايش ای گسترده طور به سازمانها در ايمنی مديريت فرهنگی و رفتاری های جنبه  اهميت به توجه اخير سالهای در

ها با ريسک  ميدهدکه عليرغم بکارگيری فاکتورهای حفاظتی شديد،احتمال بروزحوادث بزرگ درسازمان تجارب نشان. است

خدمات غيرايمن درعرصه سالمت همچنان يک معضل جهانی گسترده به شمارمی آيد گرچه در دهه  .همچنان وجود دارد باال

کاستی های متعددی وجود دارد پس  هنوز رخداده است،اما منی بيماراي گذشته پيشرفت قابل مالحظه ای درراستای ارتقاء

بدون درنظرگرفتن گستردگی وميزان توسعه کشورها،داشتن يک برنامه نظام سالمت برای تمامی دولت ها يک امرضروری 

ث کاهش درصد بنابراين مديريت ريسک وايمنی بيماردرواقع برنامه های نظام مندی درجهت افزايش ايمنی است که باع.است

 .بروزاتفاقات ناخواسته وخطا می گردد

در دنيای کنونی کيفيت مراقبت های درمانی و بهبود عملکرد بيمارستانها يک موضوع .ايمنی بيمار يک دغدغه جهانی است

   .کارهای نظام سالمت کشورهاست جهانی بوده و جزء اصلی ترين دستور

 

 
  

 ی پزشکی می باشد.هاقبت افرآيند مراز ناشی ر يا آسيب به بيماار نتايج ناگوش هکاو پيشگيری هيز، پرايمنی بيمار  : 

 

در يک سازمان، محصول ارزشها، نگرشها و الگوهای رفتاری فردی و گروهی است که تعهد به مديريت  

طرفه است که در آن همه کارکنان  سالمت سازمانی و کارآمدی آن را نشان ميدهد. اين فرهنگ حاکی از اعتماد دو ايمنی و

ميتوانند آزادانه در خصوص مشکالت ايمنی و چگونگی حل آنها صحبت کنند بدون آن که ترسی از سرزنش غيرمنصفانه يا 

 تنبيه داشته باشند.

 مثبت اتفاقات شاهد بيمارستان در سازمانی ارزش عنوان به بيمار ايمنی فرهنگ کامل استقرار صورت در

 :هستيم ذيل

 .آموزد می و کرده کسب تجربه گذشته خطاهای از سازمان.  1



 .ميشود تامين سيستمها بخشی اثر حفظ جهت مطلوب پذيری مسئوليت و مناسب ساختار نياز، مورد منابع.  2

 .ميشود انجام موثری وحن به و ريزی برنامه خطاها از پيشگيری.  3

 .يابد می کاهش خطاها ناخواسته عوارض.  4

 .پذيرند مسئوليت کنندگان مالقات و بيماران کارکنان، ساير خودشان، ايمنی قبال در کارکنان میتما.  5

 .است سازمان مالی و اجرايی اهداف از باالتر ايمنی کارکنان، نظر در.  6

 .است سازمان مالی و اجرايی اهداف از باالتر ايمنی مديريت، و رهبری تيم نظر در.  7

 .ميدهد پاداش/ تشويق ايمنی به مرتبط مشکالت حل و ارتباط شناسايی، به سازمان مديريت.  8

 .است شده سازمان هنجار به تبديل ناخواسته وقايع دهی گزارش.  9

 .است شده نهادينه سازمانی ارزش يک بيمارستان عملکردی سطوح تمام در بيمار ايمنی.  11

 

 

 

  ی تلف کنيم!(: فرهنگ سازمانی بيمار )چرا وقتمان روی ايمن 1سطح 

  فرهنگ سازمانی واکنشی )اگر اتفاقی بيفتد باالخره يک کاری ميکنيم!( 2سطح : 

  فرهنگ سازمانی مبتنی بر سيستمها و ضوابط اداری ) سيستمهايی برای مديريت ايمنی مستقر داريم( 3سطح : 

  فرهنگ سازمانی پيشگيرانه ) هميشه نسبت به ريسکها هوشياريم( 4سطح : 

  هنگ سازمانی مولد ) مديريت خطر جز اصلی تمامی فعاليتهای سازمانی است(: فر 5سطح 

 

    



 

 

 

 

 .ميشود رفتار ايشان با احترام با گرفته قرار استقبال مورد آنان های دغدغه که ميدانند افراد: روانی امنيت.  1

 .نمايند می بيان را خود های دغدغه تیراح به کارکنان تمامی آن در که ميکنند خلق فضايی سازمانی، رهبران: فعال رهبری.  2

 زمينه در بااليی اعتماد و ميکنند راحتی احساس ايمنی های دغدغه قبال در پافشاری و اظهار برای کارکنان: شفافيت.  3

 .دارند ارتقا برای مشکالت از يادگيری

 .شوند نمی تنبيه يا سرزنش سيستميک منشا با خطاهای برای افراد: انصاف.  4

 بيمار ايمنی های برنامه منابع تامين و پشتيبانی بخشی، اولويت به التزام.  1

 ناخواسته وقايع بروز قبال در سيستميک نگرش.  2

 بيمار ايمنی موضوعات در کارکنان مشارکت جلب و نابجا سرزنش و فردی رويکرد اتخاذ از اجتناب.  3

 های برنامه استراتژيک، برنامه مانند مستندات در بيماران ايمنی ارتقا برای کيفيت بهبود های برنامه و اصالحی اقدامات.  4

 ملياتیع

 بيمار ايمنی مديريت به بيمارستان مديريت و رهبری تيم تعهد بر مبنی ميتوان بيماران و کارکنان تاييد.  5

 



  

 . آگاهی کارکنان از مبانی و فرهنگ ايمنی بيمار1

 . آگاهی کارکنان از نقش و مسئوليت خود در بيمارستان در ارائه خدمات ايمن 2

 . اولويت بخشی به ايمنی بيمار در پيوست ارائه خدمات توسط کارکنان 3

 مل بر اساس آن. آگاهی کارکنان از روشهای اجرائی استاندارد ايمنی بيمار و متعهد به ع 4

 . عدم وجود فضای سرزنش بين کارکنان به خاطر درخواست کمک، پرسش و يا بروز خطای انسانی 5

 

 و انیبيمارست های کميته مديريت، و رهبری تيم اقدامات و تصميمات در خدمات کيفيت مستمر ارتقا به بخشی اولويت  

 واحدها/  بخشها مديريت

 خود واحد در خدمات کيفيت ارتقای های مصداق و مفاهيم به نسبت کارکنان بودن آگاه 

 ارزش يک عنوان به عملکردی سطوح تمام در بيمارستان کارکنان و مديران بين در کيفی باورهای شدن نهادينه 

 سازمانی

 مختلف عملياتی سطوح در بيمار ايمنی هنگفر ارتقای به بيمارستان رهبری و مديريت تيم تعهد 

 مختلف عملياتی سطوح در بيمار ايمنی اصول به کارکنان پايبندی و آگاهی 

  

 

 



 

 

ن می نشان مازسادر يمنی افرهنگ د يجاابه ن را مازشد ساان ارهفتگی تعهد مديررت بصور يمنی بيماامديريتی ی يدهازدبا

 دهد. 

 رکليه کارکنان مبنی براين که خط مشی غير تنبيهی در ارتباط با اتفاقات ناخواسته مرتبط به ايجاد باور و اعتقاد د

  در سازمان وجود دارد.بيمار ايمنی

   .افزايش گزارش داوطلبانه اتفاقات ناخواسته دارويی و ساير اتفاقات ناخواسته 

  ربيما يتی به منظور ارتقاء ايمنیی مديراجرای مداخالت اصالحی مبتنی بر اطالعات اخذ شده از بازديدها . 

  ناخواسته.  وقايعايمنی بيمار در سطح بيمارستان مبتنی بر پايش خطا در رابطه با  کاهش قابل مالحظه وقوع 

 

 

 نش سرز از عاری سازمانی فرهنگ و باز ارتباط برقراری -

 افراد بر تأکيد جای به سيستم بر تأکيد  -

 گفتگو مورد موضوع ماندن باقی محرمانه -

 گزارش بدون ترس خطاهای دارويی   -

 برقراری ارتباط صحيح   -

 توضيح درباره اقدامات تهاجمی  -

 بيمار  سقوط  -

 اعدم پيروی و اجرای دستورالعمل ه  -



 

 

 

 شده تعريف کد 28 به دودحم و است تملحم موارد همه شامل متسال مراقبت/ خدمات ارائه از ناشی ناخواسته وقايع

 ناخواسته وقايع موارد تمامی است بديهی. دارد تاکيد کد 28 ملی گزارش بر دستورالعمل اين. نيست دستورالعمل در

 و طراحی. شوند مديريت و پيشگيری شناسايی، بيمارستان سطح در بايستی سالمت مراقبت/خدمات ارائه از ناشی

 :است ذيل شکل دو به مشابه وقايع رخداد از جلوگيری منظور به اصالحی مداخالت/برنامه جرایا

 داده رخ ناخواسته وقايع تفکيک به موردی اصالحی اقدامات/ مداخالت.  1

 وقايع خصوص در آن مانند و بخش شغلی، رسته واقعه، نوع تفکيک به موضوعی اصالحی اقدامات/ مداخالت.  2

 باال مجدد بروز احتمال با يا مشابه تکرارشونده

 دهندگان گزارش قبال در بيمار ايمنی فرهنگ و سيستميک نگرش بر منطبق نابجا سرزنش از عاری رويکرد -1

  محرمانگی ورعايت

 تفکيک به واصله های گزارش کميت و کيفيت از اعم دهی زارشگ روند نظر از گزارشهادسته بندی محرمانه   -2

  دهی گزارش ارتقا در شغلی رسته واحد،/بخش

  معتبر روشهای با اصالحی مداخالت/برنامه پايش و نظارت  -3

 گزارش دريافت 

 واصله شکايات 

 سوپروايزری و نظارتی ارشهایگز و مميزيها و بازديدها گزارش دريافت 

 پرونده بررسی 

 بيمارستان در بومی روشهای ساير 



 



 .باشد می RCA خطا مديريت در مهم ابزارهای از يکی

RCA بپردازد خطاها بروز در اساسی عوامل ايیشناس به نگر گذشته متد با سازمان تا دهد می اجازه که است تحقيقی روش 

. 

 .گيرد می قرار استفاده مورد" Near misses " وقوع به نزديک خطاهای تحليل در RCA همچنين

 RCA پرسشی فرايند يک.است کيفيت و ايمنی فرآيند از بخشی Questioning Process يادگيری برای را وسازمان است 

 .کند می حمايت توسعه و

 :ای ريشه علت تحليل و زيهتج از هدف

 است؟ افتاده اتفاقی چه •

 است؟ افتاد اتفاق چرا •

 شود؟ انجام آينده در آن وقوع از جلوگيری برای تواند می کاری چه •

 .باشد می افراد  عملکرد  بر تمرکز جای به ها سيستم و فرايند بر تمرکز •

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 در سيبیآ هيچ چه و ددگر ربيما به سيبآ و صدمه باعث چه ،هدد رخ سالمت قبتامر ئهارا دينافر در کهاست  خطايی عنو هر

 .باشد شتهاند پی

 با مرتبط ساختی زير عوامل.ميشوند تقسيم فرايندی و زيرساختی دسته دو به بيمارستان در خطا بروز کننده مستعد عوامل

 . است درمان و مراقبت ارايه های روش با مرتبط ايندیفر عوامل و است ساختاری  عوامل و تجهيزات انسانی منابع

 پزشکی خطاهای مجدد بروز از پيشگيری  

 بيمارستانی سازمانی فرهنگ در بيماران ايمنی به بخشی اولويت و محوری بيمار فرهنگ توسعه  

 بروز علل ای ريشه تحليلی طريق از پزشکی خطاهای مجدد تکرار از پيشگيری  

 بيمارستان در شده تجربه پزشکی خطاهای مجدد بروز از پيشگيری  

 آينده احتمالی پزشکی خطای بروز کننده مستعد عوامل شناسايی 

 



 

 

 واکنش با صحيح زمان در صحيح، راه از بيمارصحيح، به صحيح، دوز با صحيح داروی رعايت رغم علی که است آن ADR مفهوم

 . شويم مواجه بيمار در ناخواسته

 ايمنی ارتقاء ، دارويی ناخواسته عوارض دهی گزارش از هدف .هستند متفاوت و مستقل مقوله دو دارويی خطاهای با امر اين

 . باشد می بيمار

 .است دارو نمودن ريکال/ حذف درخصوص تصميم و کشوری ارزيابی در دارويی ناخواسته واکنشهای کاربرد

 

 و دارويی خطاهای و عوارض ثبت دستوالعمل طبق بيمار، در دارويی خطاهای و عوارض دهی گزارش و شناسايی -

 دارويی اشتباهات و عوارض گزارش راهنمای

 گزارش سامانه يا و ADR زرد فرم ارسال و تکميل طريق از دارويی، خطاهای و داروها ناخواسته عوارض گزارش ارسال -

  آنالين دهی



 

 



  اقدامات تشخيصی درمانی تهاجمی اعمالی است که مستلزم ايجاد شکاف روی پوست، يا تعبيه ی دستگاه يا وسيله يا        

 مواد خارجی در داخل بدن می باشد . 

 ی روش درمانی پيشنهادی قبل ازاقدامات تشخيصی درمانی تهاجمی، در خصوص محاسن، مخاطرات، عوارض احتمال

پزشک،عواقب ترک درمان پيشنهادی و ساير موارد درمانی جايگزين، توسط پزشکان و انجام دهندگان پروسيجرها 

 توضيحات و آموزشهای الزم وقابل درک، دراختيار بيمار/ولی قانونی وی، ارائه داده و رضايت آگاهانه اخذ ميشود. 

 تشخيصی خدمات ارائه عواقب از برائت معادل يا جايگزين وجه هيچ به و بوده خدمت گيرنده حقوق از آگاهانه رضايت 

 .نيست درمانی و

 ميباشد روز 31 حداکثر با معادل تهاجمی پروسيجر/ جراحی عمل مورد در آگاهانه رضايت هر اعتبار مدت. 

 بگيرد پس را خود رضايت تواند می بخواهد بيمار که ای لحظه هر. 

  تهاجمی پروسيجرهای از وريدی تزريق معده، لوله گذاردن محيطی، وريدی راه کردن باز فولی، سوند گذاردن 

 .شود نمی محسوب

 شيمی نظير خاص درمانی های برنامه تحت که بيمارانی در آگاهانه رضايت جهت اخذابالغی  دستورالعمل مطابق 

 در بار يک ميتوان شرايط ماندن ثابت شرط به ی،دياليزخون و دياليزصفاقی فروز، پالسما خون، مکرر ترانسفوزيون درمانی،

 ی روشها درمان، نحوه بيمار، شرايط در تغيير عدم بر مشروط نامه رضايت اين گرفت، رضايت درمانی دوره شروع ابتدای

 نگرفتن پس دادن، رضايت برای بيمار ظرفيت تغيير عدم درمانی، روش از ناشی منافع و خطر احتمال جايگزين، درمانی

 .دارد اعتبار سال يک مدت به ، بيمار سوی از قبلی ايترض

 

 



 مداخالت تشخيصی درمانی)پروسيجرهای (تهاجمی وتمامی اعمال جراحی-1

 هرگونه پروسيجری که انجام آن ، باانسزيون توام باشد.-2

 حسی موضعی يا بيهوشی عمومی، مراقبت پايش شده بيهوشی وتسکين توام باشد. ه انجام آن بابیهرگونه پروسيجری ک-3

 تزريق هرگونه ماده يا مواد در فضای بين مفاصل يا فضاهای بدن-4

،پاراسنتز ،   LPآسپراسيون زيرجلدی مايعات بدن يا هوا ازطريق پوست)مانند:آرتروسينتزيس ، آسپيراسيون مغز استخوان،-5

 (Chest tubeeراسنتز، کاتتريزاسيون سوپراپوبيک ، گذاردن تو

 سی)مغز استخوان ،پستان ،کبد،عضالت ،کليه ،پروستات،مثانه،پوست واندام های تناسلی اداری (پبيو-6

پروسيجرهای قلبی )به عنوان مثال:مطالعه الکتروفيزيولوژيک قلبی ،کاتتريزاسيون قلبی ، گذاردن پيس ميکرقلبی ، -7

 الستی ، گذاردن استنت ،گذاردن بالون داخل آئورتيک ، کارديوورژن الکتيو(آنژيوپ

سيستوسکوپی ،گاستروستومی  برونکوسکوپی ،ازفاگوگاستريک آندوسکوپی ، آندوسکوپی )به عنوان مثال :کولونوسکوپی ،-8

 ((j-tubeآندوسکوپيک زيرجلدی ،گذاردن لوله نفروستومی ،گذاردن 

 نفروکتومی الپاراسکوپيک( يک )به عنوان مثال:کله سيستکتومی الپاراسکوپيک ،پروسيجرهای الپاراسکوپ-9

 بيوپسی زيرجلدی( پروسيجرهای تهاجمی راديولوژی )به عنوان مثال :آنژيوگرافی ،آنژيوپالستی ،-11

 پروسيجرهای درماتولوژی )بيوپسی ،اکسزيون وکرايوتراپی عميق بافت های بدخيم(-11

 چشمی)به عنوان مثال : پروسيجرهای مختلفی که باايمپلنت توام می باشند(پروسيجرهای تهاجمی -12

 پروسيجرهای دهانی شامل کشيدن دندان وبيوپسی لثه-13

 اعمال تهاجمی جراحی کودکان )کشيدن ناخن فرورفته ،وغيره(-14

 دبريدمان پوست /زخم که دراتاق عمل /مداخالت تشخيصی درمانی انجام می شود.-15
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 تمامی و بستری بيماران کليه در سالمت خدمات کارکنان اوليه مسئوليت عنوان به درمان/مراقبت صحيح جهت  بيمار تطبيق

 بايد انجام شود. آنها مانند و ها اسکوپی يک،از پاراکلين اعم واحدها بخشها/

يادآوری می شود که استفاده از دستبندهای شناسايی برای بيماران از مسئوليت کارکنان درمانی جهت کسب اطمينان "اکيدا

 از انجام اقدام درمانی ،مراقبتی وتشخيصی صحيح بر روی بيمار صحيح نمی کاهد.

 ل بيماران تحت نظر بخش اورژانس واقدامات روزانه دارای دستبند شناسايی باشند.الزامی است کليه بيماران بستری شام

به شرح ذيل  صحيح شناسايی بر اصول  قبل ازانجام هرگونه اقدام تشخيصی /درمانی ،شناسايی بيماران حتما بايد با تاکيد

 انجام گيرد:

 

 

 

 

 

 

 

 بر بيمارستان کل در يکسان روش به واضح و خوانا صورت به بايستی بيماران مشخصات خطا، از پيشگيری منظور به 

 .شود درج شناسايی دستبندهای روی

 در آبی يا مشکی رنگ با ) سال و ماه روز، به (بيمار تولد تاريخ و خانوادگی نام و برنام مشتمل شناسه دو حداقل بايستی 

 .شود پرينت دستبند سفيد زمينه پس



 اصلی شناسه دو از جزيی عنوان به نيز بيمار پدر نام است ضروری بستری، بيمار دو خانوادگی نام و نام تشابه صورت در 

 .شود درج شناسايی دستبند در

 قيد شود."احتياط:بيمار با اسامی مشابه "به منظور هشداردر روی جلد پرونده بيماران با نام ونام خانوادگی مشابه عبارت 

 .نشود استفاده شناسايی برای سهشنا عنوان به بيمار تخت و اتاق شماره از هيچگاه 

به منظور پيشگيری از وقوع حوادث ناگوار در ترانسفوزيون خون،، تغذيه ی مکمل وريدی وتمامی مراحل نسخه نويسی،نسخه 

پيچی در داروخانه بستری،آماده سازی ودادن داروهای باهشدار باال به بيماران،الزامی است بيمار صحيح با اقدام درمانی صحيح 

 دونفر از کادر حرفه ای واجد صالحيت ذيربط به صورت مستقل ازيکديگر کنترل شود. توسط

توسط مرجع ذی صالح)منشی بخش يا....طبق  "بايستی در حين بستری بيماران دستبندهای آسيب ديده يا گم شده ،فورا

 صالحديد مسئولين هر مرکزارائه کننده خدمات سالمت(تهيه وتعويض شوند.

نيز از آن عبور  شناسايی از مواد قابل انعطاف،نرم،ضد آب با قابليت تميز کردن مجدد باشد وهوا جنس دستبند های 

نمايد به نحوی که باعث تحريک پوست وآلرژی نشده وکار برد آن برای بيمار راحت باشد ومنجر به خارش،حساسيت 

صدمه نزند. بايستی دستبند های وتعريق نشود وبه پوست بيمار ولو هر چند که حساس وظريف وآسيب پذير باشد 

 شناسايی به نحوی بسته شوندکه سبب فشردگی پوست نشوند.

 شناسايی بايستی برای مدت طوالنی دوام داشته باشد. نوشته های بر روی دستبند 

در صورتی که هر يک از اعضای تيم درمانی به منظور ارائه يک خدمت درمانی،تشخيصی يا مراقبتی دستبند  

 نسبت به بستن آن اقدام نمايد."پس از اتمام مورد،راسا "ار را باز نمود،ضروريست سريعاشناسايی بيم

،بسته نشود،الزامی است بيمار دوباره شناسايی "اگر دستبند شناسايی در صورت باز شدن ويا در آوردن فورا 

 ودستبند پس از کسب اطمينان از صحت مشخصات،به بيمار متصل شود.

که بخش های بيمارستانی دارای ضوابط ومقررات مکتوب ومدون به منظور تحويل بيماران  يادآوری می شود"کيداا 

 حين تعويض شيفت باشند.



 در صورتی که نوزاد دوقلو ويا سه قلو است بر روی دستبند شناسايی قيد شود. 

 داروهای ودادن سازی پيچی،آماده نويسی،نسخه نسخه مراحل تمامی در ناگوار حوادث وقوع از گيری پيش منظور به 

 واجد ای حرفه کادر از نفر دو توسط صحيح درمانی اقدام با صحيح بيمار است بيماران،الزامی به باال هشدار با

 دو توسط داروخانه در.)شود کنترل يکديگر از مستقل صورت به( مصوب وظايف شرح براساس)ذيربط صالحيت

 اورژانس سرپايی،بخش بستری،درمانگاه های بخش ودر دارويی تکنسين ويک داروساز پزشک يک يا داروساز پزشک

 صالحيت واجد پرستار ويک صالح،ذيربط ذی پزشک يا ای حرفه صالحيت واجد پرستار نفر دو توسط عمل واتاق

 (ای حرفه

 اطالعات گيرد، می قرار استفاده مورد پزشکان توسط بيماران ودرمان تشخيص جهت که اطالعاتی %71 از بيش 

 و اشتباهات حيطه در موضوعات اهم از آزمايشگاه در وبيماران ها نمونه شناسايی صحت از اطمينان لذا است آزمايشگاهی

 متعددی های وآسيب صدمات به منجر آزمايشگاه در ها نمونه اشتباه برچسب. شود می محسوب پزشکی ناخواسته وقايع

 درمان بيمار دو است،هر بوده اشتباه اطالعات اساس بر آنان ودرمان تشخيص که بيماری دو از کهاين جمله من شود می

 .شود می آنان مرگ حتی بيماران برای شديدی عواقب به منجر موارد از بسياری در امر اين. کنند نمی دريافت را صحيح

 خونی های نمونه ومديريت گذاری نام نحوه با ارتباط در ومدون مکتوب وضوابط مشی خط آزمايشگاه در است لزامیا 

 در خواسته نا اتفاقات بروز هنگام در را ودفتری ،خدماتی درمانی کادر عملکرد که باشد موجود های نمونه وساير

 .نمايد تشريح آزمايشگاه

 توجيه مسئول متخصص وکادر شود مشخص اشتباه فرايند ضروريست آزمايشگاه در ناخواسته اتفاقات بروز هنگام در 

 .شود گيری پيش مشابه موارد بروز از تا گردد



 ،شماره بخش مددجو،نام يا بيمار تولد پدر،تاريخ خانوادگی،نام ونام نام واجد بايستی ها نمونه کليه برچسب 

 نمونه های لوله روی بر بيمار بالين در ها برچسب واز باشد درخواست مورد آزمايشات ونام پرونده شماره/پذيرش

 .شوند چسبانيده

 .گيرد صورت بيمار بالين ازترک وقبل بيمار از نمونه گرفتن از بعد ها نمونه برچسب بستری بيماران در الزاميست 

 در آزمايشات نوع از اطمينان از وپس شود کنترل بيمار اصلی های شناسه قبال در بايستی آزمايشات درخواست برگه 

 واز نمايد گيری پيش اشتباه بروز از که شود الصاق نحوی به گيری نمونه ظرف/لوله به بيمار مشخصات برچسب خواستی

 .شود اجتناب گيری نمونه ظروف درب به برچسب چسبانيدن

 .بچسبانيد گيری نمونه ظرف/لوله جداره روی بر "مستقيما را مشخصات برچسب 

 فرايندی و شود انجام مجدد گيری نمونه که است ها،بهتر نمونه برچسب با ارتباط در ابهامی گونه هر وجود صورت در 

 .گردد بررسی است شده اشتباه به منجر که

 در هنگام ترخیص دستبند شناسایی بیماران تحویل بخش وامحاء می شود.

 

 نمايد . از بيمار درخواست نماييد که نام و نام خانوادگی و تاريخ تولد/ سن خود را و در صورت ضرورت نام پدر را بيان  .1

 پاسخ بيمار با مشخصات مندرج بر روی دستبند شناسايی تطبيق دهيد .  .2

اگر بيمار کودک / معلول ذهنی / قادر به تکلم نباشد / هوشيار نباشد، با پرسش مشخصات بيمار از والدين /وابستگان  .3

 درجه يک ، شناسايی نماييد . 

بيماران مبتال به آلرژی شناخته شده است و رنگ زرد  برای در سيستم کد بندی رنگی رنگ قرمز  فقط برای  شناسايی  .4

شناسايی ساير بيماران در معرض خطر از جمله بيماران مستعد يا مبتال به زخم فشاری ، در معرض سقوط يا 



ترومبوآمبوليسم ، ريسک خودکشی، سوءتغذيه ، تشنج و پلی فارمسی) مصرف بيش از چهار قلم دارو (  مورد استفاده 

 می گيرد . قرار 

 

 بيماران يحصح شناسايی در خطا بروز احتمال افزايش در همراه و مؤثر عوامل از برخی

 بيمارستانی بين بخشی، بين کاری، های نوبت بين بيماران ويلحت باالی تواتر.  1

 غيربالينی گاهی و بالينی کارکنان بين ارتباط برقراری مشکالت.  2

 عمل از بلق ليستهای چک کاربستن به عدم.  3

 کنترلی يححص روشهای رعايت عدم.  4

 مختلف زبانهای و گويشها مانند ارتباط برقراری در خاص دوديتهایحم دارای بيماران.  5

 اغما يا پايين شياریوه سطح با بيماران.  6

 (آلزايمر مانند ذهنی يا شنوايی نقص مانند فيزيکی مشکالت علت به) سالمندان کودکان، و نوزادان.  7

 روانپزشکی بيماران.  8

 ذهنی اختالالت يا معلوليت با افراد.  9

 خاص شرايط در داشتن قرار دليل به که هستند افرادی سنجه اين در پذير آسيب مراجعين/ بيماران از منظور

 معرض در درمانی، و تشخيصی ی،مراقبت خدمات دريافت هنگام به است ممکن اجتماعی/ روانی/ فيزيکی/ فيزيولوژيک

 .گيرند قرار بيماران ساير به نسبت تبعيض يا بيشتر خطر

 مجهول بيماران ،(گفتاری/حرکتی/ شنوايی/ بينايی) جسمی معلوليتهای ذهنی، اختالالت/ روانپزشکی سالمند، بيماران

 خانه مانند نگهداری مراکز مقيم بيماران/ عينمراج باردار، ومادران کودکان و نوزادان هوشياری، اختالل با بيماران الهويه،



 ضداجتماعی شخصيتهای با بيماران زندانيان، مواد، مصرف سو ايدز، به مبتاليان مانند اجتماعی انگ دارای افراد سالمندان،

 .هستند مراجعين/ بيماران گروه اين از....  و بيخانمان افراد ،

 مانند) ذهنی و تکلم بينايی، شنوايی، نقص مانند ارتباط برقراری در ختاللا علت به شناسايی خطاهای سالمند بيماران در

 و مراقبت فرايند در مناسب ارتباط برقراری عدم نيز و حرکتی مشکالت علت به سقوط و سو يک از(دمانس و الزايمر

 و مراقبت فرايند در مناسب ارتباط برقراری عدم نيز نوزادان و کودکان در. ميگيرند قرار نظر مد پيشگفت داليل به درمان

 روانپزشکی و ذهنی اختالالت دچار بيماران در. دارند تاثير سقوط نيز و بيمار ايمنی تهديد و ريسک افزايش در درمان

 روانپزشکی اختالالت ذهنی، ماندگی عقب دمانس، الزايمر، مانند ارتباط برقراری در اختالل علت به شناسايی خطاهای

 برقراری عدم نيز و خودکشی ريسک و داروئی تجويز و حرکتی مشکالت علت به سقوط و سو يک زا اسکيزوفرنی مانند

 . ميگيرند قرار نظر مد پيشگفت داليل به درمان و مراقبت فرايند در همکاری و مناسب ارتباط

 يا بينايی شنوايی، قصن مانند ارتباط برقراری در اختالل علت به (حرکتی/شنوايی/بينايی)جسمی معلوليتهای دچار بيماران

 اين. ميباشند سقوط خطر با مواجه بينايی نقص و حرکتی مشکالت علت به و شناسايی خطاهای معرض در سو يک از تکلم

. هستند خطر معرض در درمان و مراقبت فرايند در مناسب ارتباط برقراری در اشکال سبب به ديگر سوی از بيماران

 معرض در (نامگذاری وهحن و ها شناسه نظر از) شناسايی وهحن نيز و برقراری در الاشک علت به الهويه مجهول بيماران

 علت به هشياری اختالل با بيماران. هستند درمان و مراقبت فرايند در همکاری عدم از ناشی خطاهای و شناسايی خطاهای

 در همکاری عدم از ناشی هایخطا و شناسايی خطاهای معرض در فعال شناسايی امکان عدم نيز و برقراری در اشکال

 دارودهی درمانی، روشهای نظر از جنين و مادر سالمت و بارداری به توجه با باردار مادران. هستند درمان و مراقبت فرايند

 .دارند را خود خاص مالحظات مراقبت و

 و بستری از قبل نگهداری و مراقبت کيفيت نظر از سويی از سالمندان خانه مانند نگهداری مراکز مقيم بيماران/ مراجعين

 تمکن عدم علت به ترخيص از پس ديگر طرف از و خانواده،/ همراه به مناسب دسترسی عدم احتمال و آن از ناشی عوارض

 و مراقبت نظرکيفيت از مراجعين/ بيماران اين. شوند مشکل دچار است ممکن درمان و مراقبت های هزينه تامين در مالی



 زنجيره تداوم نمودن مخدوش با شرايط اين. هستند پذير آسيب احتماال آن از ناشی عوارض و بستری از پس نگهداری

 .شود درمان از مطلوب پيامد دريافت عدم و بيمار ايمنی تهديد باعث ميتواند مراقبت

 بيخانمان افراد ن،زندانيا مواد، مصرف سو ايدز، به مبتاليان مانند اجتماعی انگ دارای افراد به خدمات ارائه و بستری برای

 .بگيرد قرار مدنظر دقيقی مالحظات ضداجتماعی،بايستی شخصيتهای با بيماران و

 بيماران اين مناسب ايزوالسيون نندما بستری و خدمت ارائه لحم خصوص در الزم تمهيدات.  1

 حفاظتی و اخالقی اصول با متناسب خدمت، کنندگان ارائه تامين.  2

 PPE مانند خدمت کنندگان ارائه برای حفاظتی تسهيالت/تمهيدات تامين.  3

 و مجاور بيماران برای استرس ايجاد از پيشگيری برای بيماران اين بستری لحم مالحظات رعايت و دقيق انتخاب.  4

 شده طرد فرد عنوان به بيمار برای نامطلوب احساس

 روند بر تاثيری شده ياد شرايط که است ویحن به پذير آسيب بيماران از يک هر به استاندارد و مطلوب خدمت ارائه.  5

 باشد نداشته آنها درمان و مراقبت

 افراد اين به تبعيض بدون خدمات ارائه.  6

 انگ دارای افراد گروه در مراجعين/بيماران نمودن مشخص منظور به برچسب/ شاخص ونههرگ از استفاده عدم.  7

 اجتماعی

 

 

 موظف کاری نوبت ساعات کليه در بخش در بيمار مسئول پرستار حضور 

 بهداشت وزارت ابالغی ضوابط مطابق ها لوله و کاتترها ، نادرست اتصاالت از پيشگيری و مراقبت 



 ابالغی دستورالعمل طبق پرستاران توسط شيفت ره بيماران بالينی تحويل 

 تبادل برای همپوشانی زمان مدت در شيفت ی گيرنده تحويل و دهنده تحويل پرستاران کمک/  پرستاران حضور 

 بيماران مورد در اطالعات

 اجرا حال در درمان و مراقبت روند و خود بيمار بالينی وضعيت به پرستار کامل تسلط و اشراف 

 الزامی مينمايد ترک را خود خدمت محل کوتاه مدت به حتی مسئول پرستار که مواردی در جانشين تارپرس تعيين 

 .شود انجام بايستی کار محل ترک از قبل جانشين پرستار به شيفت کننده ترک پرستار طرف از بيماران تحويل و بوده

 اطالع به باتوجه قبل شيفت مسئول گیهماهن با شيفت مسئول توسط بعد شيفت برای بيماران توزيع و بندی سطح 

 .پذيرد صورت بيماران، شرايط از تر کامل

  که اورژانس درموارد نباشد شيفت تعويض ساعات در االمکان حتی مختلف بخشهای بين بيماران جابجايی شود دقت 

 .است ناپذير اجتناب

  حضور عدم زمان در بيمار پرونده رد مراقبتها گزارش ثبت و پرستاری گزارش در پرستار تغيير موضوع همچنين 

 . شود انجام پرستارجانشين توسط بيمار پرستار

 مانند ابزارهايی از ايمن و موثر ارتباط برقراری از اطمينان برای SBAR ميشود استفاده. 

 وضعيت (Situation) :بيمار فعلی وضعيت مربوط اطالعات ائهار  ،(ثانيه 11 الی 5)  طی در کنونی وضعيت تشريح 

 تغذيه، و گوارش فشاری، زخم و پوست هموديناميک، و خون گردش اکسيژناسيون، و هوايی راه ذهنی، وضعيت شامل

 دهان، راه از غذايی مواد دردريافت محدوديت مانند بيمار های محدوديت و حرکتی وضعيت کاتترها، و وريدی راه

 غذايی رژيم

 يا تار سوابق (يخچهBackground )  :ای، زمينه بيماريهای شرح) اختصار به بيمار کاربردی و مرتبط سوابق بيان 

 (اختصار به بيمار مصرفی داروهای و پزشکی سابقه



 ارزيابی ( Assessment)  :درد، حياتی، عالئم ارزيابی به مربوط های يافته ارائه. کنيد می فکر که چه آن گيری، نتيجه 

 فشاری زخم و طسقو خطر ميزان

 ها پيگيری و ها توصيه ( ( Recommendation  :آن زمانی چهارچوب ذکر با داريد نياز که چه آن  . 

 اجرای مثل دارد انجام يا پيگيری تکميل، به نياز بعد مراحل در آنچه و بعدی اقدامات برای توصيه و پيشنهاد

 مشاوره پيگيری و گزارش قابل موارد ساير و فشاری زخم و سقوط پروتکل انجام دارويی، دستورات

 ها ها،آزمايشات،گرافی

 

 

 

 

 

 

 

 فيزيکی مهار برای بيمار به آسيب کمترين از جلوگيری اظحل هب نياز مورد استاندارد تجهيزات و ابزار تامين.  1

 دستور در آن مدت و فيزيکی مهار جهت الزم اندامهای ذکر و شکپز دستور اساس بر صرفا آن مدت و فيزيکی مهار انجام.  2

 پزشک

 عوارض بدون و استاندارد روشهای با مجاز واعضای اندامها مهار و فيزيکی مهار جهت روش ترين ايمن از استفاده.  3



 مستمر صورت به شده مهار اندامهای عروقی عصبی سيستم کنترل و ثبت.  4

 مرتبط کارکنان اثربخش آموزش.  5

 (آن حين و فيزيکی مهار شروع از قبل بيمار شرايط بررسی ) فيزيکی مهار تحت بيمار مجدد و مستمر ارزيابی.  6

 ...و خود، به آسيب بيمار، به بافتی صدمه و فشاری زخمهای ايجاد سقوط، احتمال قبيل از بيمار ايمنی تمهيدات.  7

 ممکن زمان کوتاهترين در فيزيکی مهار قطع.  8

 بيمار فيزيکی مهار از ناشی آسيب/ ناخواسته وقايع بررسی وهحن.  9

 فيزيکی مهار زمان حين در بيمار خصوصی حريم حفظ.  11

 پرستاری گزارش در احتمالی عوارض و فيزيکی مهار خاتمه زمان شروع، زمان ثبت.  11

 حتی پزشک مجدد دستور بدون فيزيکی مهار ارتکر امکان عدم و پزشک مجدد دستور به منوط صرفا فيزيکی مهار تکرار.  12

 لزوم صورت در دستور وجود با

 

 

 

 

 

 

 



  

 و بيمار شيميايی مهار برای استفاده مورد داروی نوع تعيين در بيمار شده شناخته حساسيتهای و داروئی سابقه اظحل.  1

 داروئی تداخالت و عوارض از پيشگيری

  دارودهی ايمنی اصول رعايت و عوارض کمترين با بيمار شيميايی مهار در تجويز روش ترين ايمن از استفاده.  2

 مرتبط کارکنان اثربخش آموزش.  3 

 پزشک دستور اساس بر صرفا شيميايی مهار انجام.  4

 شيميايی مهار از پس و حين قبل، مستمر، صورت به بيمار بالينی شرايط و حياتی عاليم درمان، به پاسخ ارزيابی.  5

  ثبت پرستاری گزارش در درمان به بيمار پاسخ وهمچنين مهار شروع از قبل بيمار شرايطثبت .  6

 پرونده در مهار زمان مدت طول در مستمر صورت به بيمار بالينی شرايط و حياتی عاليم ثبت و کنترل.  7

 مستمر وکنترل پايش...و مداوم مانيتورينگ سقوط، احتمال قبيل از بيمار ايمنی تمهيدات.  8

 ممکن زمان کوتاهترين در شيميايی مهار قطع.  9

 شيميايی مهار زمان حين در بيمار خصوصی حريم حفظ.  11

 بيمار شيميايی مهار از ناشی ناخواسته وقايع بررسی وهحن.  11

 پزشک مجدد دستور بدون شيميايی مهار تکرار نامکا عدم و پزشک مجدد دستور به منوط صرفا شيميايی مهار تکرار.  12

  لزوم صورت در دستور وجود با حتی

 

 



 

 

  باالتر( )و متخصص پزشک توسط مخدر داروهای نويسی نسخهانجام .  1

 دستوردارويی هنگام در مخدر داروهای نام نوشتن جهت درشت حروف از استفاده.  2

 دارويی خطای بروز زمان در اتوماتيک هشدار سيستمهای به مخدر داروهای تجويز اتصال.  3

 مخدر داروهای تجويز و سازی آماده برداری، نسخه نويسی، نسخه داری، انبار هنگام در بسيار دقت و سازی استاندارد.  4

 دارويی یغلظتها ساير از مخصوص برچسب توسط باال غلظت با نارکوتيک داروهای نمودن مشخص.  5

  هيدرومورفين و مورفين تفاوتهای با ارتباط در بالينی کادر به الزم آموزشهای.  6

 صورت به دار قفل جداگانه قفسه در بستری بخشهای/ داروخانه در درد دهنده های تسکين و نارکوتيک داروهای نگهداری.  7

 شده حفاظت

 شيفتها تعويض در مخدر داروهای موجودی تحويل و سوابق درج.  8

 متفاوت غلظتی با داروخانه از دارو ارسال به فوری نياز صورت در آن غلظت و دارو مشخصات واجد برچسب از استفاده.  9

 نارکوتيک داروی استاندارد ازغلظت

 ثانی فرد نظارت با هوشمند پمپ تنظيم و گانه دو مستقل چک به الزام.  11

 عصب موضعی بلوک و اسکالن اينتر جمله از اپيدورال پمپ طريق از که دارويی هرگونه کيسه روی بر برچسب وجود.  11

 ميشود انفوزيه

 RIGHT 7 بيمار دهی دارو کلی اصول رعايت.  12



 



                                                                             باال هشدار با مصرف نگهداری داروهای و تجويز نگهداری،

                                                                                                               بخشها در ايمن و ويژه هيداتتم با 

 شديد آسيب يا مرگ  باعث ميگيرند، قرار استفاده مورد اشتباه به "باال هشدار با داروهای" که زمانی معتبر منابع اساس بر

 مانده جای به عوارض ليکن نباشد، شايع داروها اين تجويز و مصرف در تکرارخطا ميزان است ممکن چه اگر. ميشوند نبيمارا

 . است بازگشت و جبران قابل غير و پايدار شديد، بسيار بيماران برای دارويی خطاهای از ناشی

 بيشتر نمود، اشاره بخشها آرام و انسولين اوپيوييدها، ها،نارکوتيک انعقاد، ضد داروهای به آنها، ميان از ميتوان که اين داروها

 اين از يک هر که بوده براديکاردی و لتارژی دليريوم، خون، قند خونريزی،کاهش فشارخون، کاهش نظير عوارضی با تؤام

 شوند. باعث بيماران برای را ناپذير جبران ضرری و آسيب ميتوانند عوارض

 ) پر خطر ( ضروری است: باال هشدار نکات ذيل جهت اجرای داروهای  

                                                                                                              ( بخش داروخانه، انبار،)  ايمن نگهداری •

 داروها به عنوان داروی هشدار باال شناسايی •

 باال هشدار با داروهای ايمن تجويز •

قرمزرنگ بر روی هر ويال يا آمپول  نوار توزيع)الصاق از قبل و دارويی انبار در باال هشدار با داروهای تمام گذاری رچسبب •

 ( داروهای دوازده گانه



 دارای که باال هشدار با ظروف نگهداری ) داروهای روی بر ، باشد خواندن قابل دور از که 48 حداقل فونت با  دارو درج نام  •

 با فارسی زبان به نام دارو شده، گذارده رنگ قرمز سبدهای در بخش، در نگهداری محل در ميباشند مشابه اشکال يا و اسامی

 (. شود نصب آن روی بر باشد، خواندن قابل دور از که 48 حداقل فونت

 .شود نگهداری مجزا جايگاه در و داروها ساير از دور پتاسيم ويال •

 ميکروست و هوشمند پمپ در استفاده مورد سرنگ مانند پرخطر داروهای تزريق یبرا استفاده وسايل مورد روی بر •

 گردد.  الصاق مناسب فونت با دارو نام حاوی رنگ، قرمز برچسب

 دستورات به توجه لزوم و باال هشدار با داروهای مصرف مخاطرات و مالحظات خصوص در بيماران به الزم آموزشهای •

 .شود ارائه پزشکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

  

 عنوان به آن از که باشد داروئی بندی بسته در شباهت اظحل به ميتواند تشابه اين. است مطرح منظر سه از داروها تشابه

 که ميباشد نوشتاری تشابه و امال عبارتی به يا تلفظ در مشابهت ازتشابه، ديگر وجه. ميشود ياد نمايی يا ظاهری شباهت

 دنبال به را آوايی يا تلفظی شباهت غالباميتواند تشابه اين. ميشوند دارو نام ديداری خطای و باهاشت دچار ديدن در کارکنان

 .ميشود تلفنی/شفاهی صورت به داروئی دستورات و اطالعات تبادل حين در شنيداری خطای به منجر که باشد داشته

 ( اطالق می گردد. Look-Alike, Sound-Alike Medication Namesمشابه)  تلفظ و نام شکل، به داروهای با 

 :شود ايجاد است ممکن ذيل جوانب از اسمی و شکلی مشابه داروهای جانب از بيماران به آسيب

 و تجويز/نويسی نسخه زمان در پزشکان از اعم بالينی کارکنان ناخوانای خط دست از ناشی دارويی اشتباهات/ خطاها بروز.  1

 برداری نسخه هنگام پرستاران

 مشابه آواهای يا مشابه اسامی با داروهای شنيداری خطای از ناشی دارويی اشتباهات/ خطاها بروز . 2

 .مشابه اشکال با داروهای در(دارو دادن)تجويز خطای از ناشی دارويی اشتباهات/ خطاها بروز.  3

  ( ضروری است:LASAنکات ذيل جهت اجرای داروهای مشابه)

 داروها سازی آماده اتاق در شابهم اشکال با داروها يادآور نصب 

 ايمن و تجويز نگهداری 

 مجدد بازخوانی تکنيک داروهای مشابه و در صورت لزوم استفاده از خصوص در شفاهی و تلفنی دستور نمودنِ محدود 



 ام ون که گردد الصاق دارويی ويال روی بر نحوی به بايستی و است زرد رنگ به مشابه اشکال و اسامی با داروهای برچسب 

 .باشد خواندن قابل دارو مشخصات

 ظروف نگهداری  ويا جعبه روی بر ، باشد خواندن قابل دور از که 48 حداقل فونت با  دارو نام و زردرنگ برچسب الصاق 

 آمپولها  و ها ويال محتوی

 خطر کاهش منظور به دارويی مراقبت آنان در مراقبين يا خانواده و بيماران مشارکت جلب 

 بالقوه عوارض جانبی و تجاری و ژنريک نامهای مصرف، موارد با ارتباط در کتبی به بيماران آموزشی برگه های ارائه 

  مصرفی داروهای

 مشابه اشکال با هيپرتونيک الکتروليتهای انبارش جهت اختصاصی فيزيکی فضای تعيين 

  نگارش به روش داروها برداری نسخه و نويسی نسخه TALL MAN LETTERING ( نام نوشتن در بزرگ حروف از استفاده 

 ( DoBUTamine مقابل در DOPamine مثال عنوان به مشابه اسمی داروهای

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 .شود استفاده بيمار هر یبرا دوزی تک ويالهای از المقدور حتی بيماران، بين متقاطع آلودگی احتمال کاهش منظور به.  1

 باز تاريخ و بيمار نام برچسب چسبانيدن از بعد و داده اختصاص بيمار هر به را دوزی چند ويال يک امکان صورت در.  2

 .شود نگهداری شده توصيه محل و شرايط در را آن سازنده کارخانه توصيه با مطابق آن روی بر ويال نمودن

 .ندهيد قرار محيطی ترشحات و ها اسپری با آلودگی احتمال دليل به بخش باز ایفض در را دوزی چند ويالهای.  3

 .نماييد دفع بيمارستانی پسماندهای بهداشتی دفع دستورالعمل با مطابق ذيل موارد در را دوزی چند ويالهای.  4

 .است شده خراب ويال محتوی يا و استريليتی که صورتی در -

 .است ذشتهگ دارو انقضا تاريخ که صورتی در -

 .باشد انبارنشده و نگهداری مناسبی طرز به شدن باز از بعد دارو که صورتی در -

 از پس يا و دارويی ويال کردن باز از بعد ساعت 24 نباشد، ميکروبيال آنتی محافظ مواد دارای دارو که صورتی در -

 . سازنده کارخانه توسط شده توصيه زمان انقضا

 آن روی بر يا و شده آلوده سهواً نشده، انبار مناسبی طرز به دارو که صورتی در دارو، انقضا تاريخ از نظر صرف -

 .باشد نشده درج توليد تاريخ



 



 و تجويز پيچی، نسخه نويسی، نسخه انبارش، تدارک، شامل که است ای پيچيده فرآيند بيمارستان، در دارويی خدمات ارائه

 چند گمر باعث سال هر شواهد، اساس بر که دهد رخ ميتواند مراحل اين از يک هر در دارويی خطاهای. است دارو پايش

 ميلحت دالر ميليون 3/  5 ادلمع ای هزينه ميلحت امريکا کشور در فقط و گردد می نفر ميليون 1/  5 به آسيب و نفر هزار

 انتقال، زمان در دارويی خطاهای مواقع%  46 در. ودميش واقع نويسی نسخه هنگام در دارويی خطاهای%  56 بر بالغ. مينمايد

 . ميدهد رخ بيمارستان/ازبخش ياترخيص پذيرش

 مشکالت از شده، تعريف نرمال مصرف و دوز در دارو يک از ناشی آسيبِ عنوان به که دارويی ناخواسته واکنش طرفی از

 با دارو و غذا با دارو دارو، با دارو متقابل يرتأث از ناشی ميتواند که دارويی تداخالت کلی شيوع. است بالينی مهم و پيچيده

 . است اهميت بسيارحائز بيمار دارويی درمديريت آن وقوع از پيشگيری و است%  61 تا%  51 حد در باشد گياهی داروهای

 ژنتيک، بيماری، شدت بيمار، سن.  ميدهد افزايش را دارويی تداخالت بروز برای بالقوه توان بيماران مصرفی داروهای تعدد

 بر تأثيرگذار عوامل و علل ساير از الکل مصرف و دخانيات استعمال غذايی، رژيم ،(کليوی يا کبدی عملکردی نقص) بيماريها

 .هستند دارويی تداخالت بروز

 تضمين منظور به آنان خانواده و بيماران سالمت، خدمات کنندگان ارائه همکاری با که است رسمی فرآيند يک دارويی تلفيق

 مرور مستلزم دارويی تلفيق. ميگيرد شکل مراقبت يا خدمت انتقال طی در دارويی جامع و يححص اطالعات منسجم انتقال

. است جديد داروی دستور يا تغيير قطع، از قبل دقيق ارزيابی تضمين منظور به بيمار داروهای تمام جامع و ساختارمند منظم،

 بيمار برای دارو مناسبترين دستور برای گيری تصميم به قادر را پزشک که بوده نبيمارا داروی مديريت از جزيی فرآيند اين

 . مينمايد

 تغيير قطع، از قبل دقيق ارزيابی تضمين منظور به بيمار داروهای تمام جامع و ساختارمند منظم، مرور مستلزم دارويی تلفيق

 شکل مصرف، دفعات دوز، نام، با ) تهيه مينمايد دريافت بيمار که داروهايی تمامی از فهرستی. است جديد داروی دستور يا



 توسط دارويی تداخالت رفع و داروساز/ بالينی داروساز با مشاوره ضمن و شده بررسی و (مصرفی داروهای مصرف وراه

 .ميشود انجام معالج پزشک

 شده نسخه داروهای.  1

 اويتامينه.  2

 .ندارد پزشک تجويز به نياز آنها مصرف و خريد که داروهايی همان يا پيشخوان روی داروهای.  3

 ها کنتراست و تشخيصی مواد.  4

 مکمل تغذيه.  5

 خونی های فرآورده.  6

 وريدی مايعات.  7

 موادغذايی.  8

 گياهی داروهای.  9

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 بالينی کادر دو توسط همزمان صورت به بيمار صحيح هويت تاييد و بيمار ايمن شناسايی 

 خون، تزريق دستور و  ارسالی خون کيسه روی بر مندرج مشخصات ، وی پرونده با بيمار هويت تاييد و مقايسه 

 بالينی کادر دو توسط همزمان

 خونی های فراورده و خون تزريق از پيش آن روی اطالعات بودن مخدوش و کيسه انقضا تاريخ بررسی 

 از پيش نشتی هرگونه و گاز حباب هموليز، لخته، وجود رنگ، تغيير کدورت، نظر از کيسه ظاهری يتوضع بررسی 

 خونی های فراورده و خون تزريق

 از اول دقيقه 15 در و بيمار بالين بر دائم حضور با تزريق از پس اول دقيقه 5 در بيمار مسئول پرستار مستمر نظارت 

 بيمار بالين رب مکرر های ارزيابی و مراجعه طريق

 خون بانک با الزم هماهنگی انجام و انطباق عدم هرگونه بررسی و بيمار خون تزريق سوابق به توجه 

 پرستار توسط خون انتقال واکنش از نوع/ هرسطح بروز درصورت بيمار خون تزريق فرايند قطع 

 هموويژيالنس راهنمای مطابق الزم اقدامات ساير انجام و خون بانک و پزشک به رسانی اطالع 

 .ميشود رعايت متبوع وزارت سوی از ابالغی هموويژيالنس راهنمای خون تزريق مراحل کليه در 

 مناسب محل در خون انتقال سازمان در شده تهيه پرستاران توسط خون تزريق از قبل نياز مورد اقدامات پوستر نصب 

  رويت قابل و

 وقوع از ساعت 48 ظرف حداکثر خون انتقال سازمان به خونی های فراورده و خون انتقال ناخواسته عوارض گزارش 

  عارضه

 

 

 

 



  

 

 نيروهای و فشار از ترکيبی يا فشار نتيجه در استخوانی زائده روی بر زيرين بافت يا پوست موضعی جراحت فشاری زخم

 واقع در.شود می مطرح یفشار زخم ايجاد با پوست روی بر حرکتی بی اثر ترين مهم ديگر به عبارت. باشد می خردکننده

 مدت )اسکلت( داخلی اليه و صندلی( يا )بستر خارجی کننده حمايت اليه دو درميان انسان بدن نرم های بافت که هنگامی

 ساعت دو تا نيم از مختلف مددجويان در فشاری زخم ايجاد حداقل زمان. شود می ايجاد فشاری زخم شود، فشرده طوالنی

 . است متغير

 

.وسطحی عمقی: شوند می دسته تقسيم دو به ديده صدمه بافت عمق اساس بر فشاری های زخم

 های اليه سمت به سپس و شده شروع استخوانی های برجستگی جلدی زير بافت از که عمقی فشاری های زخم 

 شبنف صورت به پوست رنگ تغيير و پوست زير در سفت ای توده ايجاد عاليم با يابند می پوست گسترش فوقانی

 .شود می مشخص رنگ

 ، يابند می گسترش زيرين های بافت به درمان عدم صورت در و شده شروع پوست از که سطحی فشاری های زخم 

 : شوند می تقسيم ذيل شرح به درجه 4به خود

 شافزاي پوست، موضعی تورم و احتقان .شود نمی سفيد فشار اعمال با ،پوست پوست پرخونی:يک درجه فشاری های زخم . 1

 .است يک درجه فشاری های زخم های ونشانه عاليم درد و موضعی حرارت درجه



 سلولی ارتشاح و ادم ترومبوزيس، نکروز، کراتر، يا و خراشيدگی تاول، تظاهر با 2 درجه فشاری زخم:دو درجه فشاری زخم .2

 .شود می مشخص های زخم لبه قرمزی و تورم و اپيدرم

 شاخص از مبتال موضع در عميق ای حفره ايجاد و زيرجلدی نکروز و صدمه و پوست لکام فقدان:سه درجه فشاری زخم.3

 .است 3 فشاری درجه مخز های نشانه و عاليم ترين

 ، پوستی وسيع تخريب ، پوست کامل ازفقدان است عبارت 4درجه فشاری مخز های نشانه و عاليم:چهار درجه فشاری زخم.4

 لبه نکروز و سختی سفتی، و مفاصل کپسول يا و تاندون نظير حمايتی ساختارهای و ها عضالت،استخوان درگيری بافتی نکروز

 .زخم های

 دفع(الکتروليتی تعادل عدم عفونت به ابتالء احتمال بدن، دفاعی خط اولين رفتن بين از موجب فشاری های زخم بروز 

 استئوميليت، ، سمی سپتی نيتروژن، منفی دلتعا افسردگی، شديد، درد ، )بدن از الکتروليت از مايعات غنی و پروتئين

 .شود می مرگ و آميلوئيدوز

 

 با و اجرا را فشاری زخم به ابتالء خطر ارزيابی احتمال مشی خط بيمارستانی های بخش در بستری درموردتمامی بيماران .1

 مفهوم دو اساس بر فشاری های زخم اتيولوژيک عوامل .کنيد غربالگری را مستعد بيماران کننده ازمعيارپيش گو استفاده

 بافتی تحمل تغيير علل و مددجو حسی درک و فعاليت تحرک، ميزان نظير پوست بر وارده فشار ومدت شدت به مرتبط عوامل

 شوند. می بندی دسته )خارجی عوامل داخلی و عوامل (شارف به نسبت

 ذيل شرح به داخلی عوامل به توجه با فشاری زخم به ابتالء خطر معرض در بيماران ارزيابی برای ساختارمند رويکرد از 

 .نماييد استفاده

 فزايشا ، شريانی فشارخون اهشک سوءتغذيه،  سالمندی،  عروقی فاکتورهای، حسی درک فقدان ، فوعدم و ادرار اختياری بی  

 پوست و مرطوب يا خشک بسيار پوست از اعم پوست رطوبتی اختالالت،  عفونت به بدن مقاومت کاهش، بدن حرارت درجه

 بيماری، کوادروپلژی و پاراپلژی پلژی، همی(چرخدار صندلی يا تخت به وابسته بيماران ويژه به حرکتی محدوديت، اريتماتو

 آنمی و سرطان ديابت،: مزمن های

 شرح ذيل به خارجی عوامل به باتوجه فشاری زخم به خطرابتالء درمعرض بيماران ارزيابی برای ساختارمند ازرويکرد 

 .نماييد استفاده



 غلط روش به بيمار وضعيت تغيير و جابجايی  ، بهداشت رعايت عدم،  کننده خرد نيروهای،   اصطکاک از ناشی نيروهای،  فشار

 زيرين سطوح ناهمواری،  بيمار زيرين سطوح سختی،   پوست از ناحيه يک در مکرر تزريقات، بستر در بيمار طلوبنام وضعيت، 

 بيماران تخت در مختلف زايد مواد و غذا ريز های تکه وجود،  بيمار

 زخم مستعد نبيمارا ارزيابی برای بالينی قضاوت و فشاری زخم اصلی زای خطر عوامل بر مبتنی ساختارمند رويکرد .از2

 .کنيد استفاده فشاری

 شاخص های وضعيت تغذيه بيمار شامل آنمی،هموگلوبين،سطح آلبومين سرم،ميزان دريافت مواد غذايی و وزن 

 عروقی،فشارخون قلبی اختالالت عروقی، فاکتورهای ديابت، به ابتالء بافتی شامل اکسيژناسيون و تهويه بر مؤثر عوامل 

 اکسيژن مصرف و ABI پايين،

 باال سن 

 فشارخون شريانی کاهش ، سوءتغذيه وآنمی، سرطان مانند مزمن بيماريهای به ابتالء و عفونت به بدن مقاومت کاهش 

 فشاری زخم به ابتالء خطر احتمال بر ذيل عوامل بالقوه تأثير 

  بدن حرارت درجه افزايش -سالمت عمومی وضعيت - حسی درک  -پوست شکست و ازاصطکاک ناشی نيروهای

 .نماييد مجدد ارزيابی فشاری زخم به خطرابتالء احتمال لحاظ به را بيمار تغييرشرايط، با .3

 معيار" از استتفاده با صالح ذی يرستاری کادر توسط تواند می کار اين .نماييد ثبت را اوليه ارزيابی نتيجه بيمار پرونده .در4

 قضاوت و پوست جامع معاينه و بستری بخش / بيمارستان در ماربي پذيرش بدو در "فشاری زخم به ابتالء کننده پيشگو های

 .شود انجام معالج پزشک بالينی

 و ريزی برنامه درمانی / پيشگيرانه مراقبتی اقدامات تيمی رويکرد با است الزامی خطر ميزان اساس بر مستعد دربيماران .5

 .کنيد اجرا

 حداقل به زخم فشاری به منظور به الءابت اداستعد لحاظ به بيمار ارزيابی در شده شناسايی زای خطر عوامل به توجه با 

 نماييد. بينی پيش صاصیتاخ درمانی برنامه ها متغير تأثير رسانيدن

 نماييد توجه مختلف های وضعيت بيماردر استخوانی های برجستگی. 

 پاها یها پاشنه و ها، آرنج باسن، ساکروم، سر، تشپ:پشت به خوابيده وضعيت در فشاری نقاط -

 ساق پا ، زانو، داخلی قسمت تروکانتر، ای، خاصره خار قدامی قسمت شانه، گوش، الله: طرفی وضعيت در فشاری نقاط -

 تحتانی اندام خارجی و ميانی قوزک پا، خارجی لبه زانو، در ناحيه پا پشت



 تناسلی ناحيه ها، پستان ای، دنده زوايد ای، خاصره خار پا، جلوی ها، آرنج ها، گونه:  دمر وضعيت در فشاری نقاط -

 مردان در خارجی

 

 زخم به ابتالء از پيشگيرانه مراقبتی برنامه اجرای که ذيل های گروه از عبارتند فشاری زخم خطر درمعرض مددجويان 

 .:است الزامی آنان برای فشاری

(a  سالمندان  b                 )الغر العاده فوق يا و چاق افراد                  c) عصبی ضايعات به مبتاليان 

d)اند فيزيکی شده مهار که آژيته بيماران يا و برخوردارند اندکی جسمانی فعاليت از که تحرک کم العاده فوق بيماران 

e)  کمايی و هوشياری سطح کاهش با بيماران       (fمدفوع و ادرار اختياری بی اختالالت با بيماران 

(gبريس يا و کشش گچ، با درمان تحت بيماران نظير وپدیارت اختالالت با بيماران 

 (hينئپروت يا و ويتامين کمبود دچار که ادماتو بيماران                         (iخونی کم و سوءتغذيه به مبتاليان 

 (jها سرطان و ديابت ، گوارشی کليوی، قلب،اختالالت احتقانی نارسايی نظير مزمن های بيماری به مبتاليان 

 (k کوادروپلژی و پاراپلژی پلژی، همی بيماران از اعم حرکتی اختالالت با بيماران 

(l  باال تب با بيماران (m                             ذهنی ماندگی عقب و کتوتونيا نظير مغزی شديد اختالالت با بيماران 

n شديد دردهای با (بيماران (o                  بخش در بستری بيماران ICU 



 و ادم ، ،گرما  موضع در انگشت فشار قبال در سفيدشدن به رنگ تغيير به پاسخ شناسايی) پوست وکامل جامع ارزيابی 

 زخم به خطرابتالء احتمال ارزيابی از جزيی بايستی تيم کل در اطالعات تبادل و بيمار پرونده در ها يافته ثبت ،(موضعی  سفتی

 .باشد فشاری

 خطرابتالء معرض در بيماران در ، نيست شناسايی قابل خوبی به پوست رنگين بيماران در موضع قرمزی که اين به توجه با 

قرمزی  لحاظ رابه پوست مختلف نواحی کوتاه زمانی های دوره در فعال طور به ، بيمار کلی شرايط وخامت صورت در ويژه به

 نماييد. جستجو

(a نمايد می کمک زخم سريع پيشروی از عاليم موقع به کشف که بسپاريد خاطر به. 

 (bکشف لحاظ به بوده تيره پوستی دارای که بيمارانی در ويژه به موضعی سفتی و ادم ، گرما لحاظ به بيمار پوست جستجوی 

 .است اهميت حائز بسيار يک درجه فشاری زخم عاليم سريع

(c  نمايد کمک فشاری زخم از ناشی آسيب شناسايی به تواند می که ناراحتی يا درد گونه هر وجود خصوص در بيماران از، 

 .بپرسيد

d)بريس گردنی ونتيالتورو لوله اکسيژن، لوله کاتترها، نظير پزشکی لوازم و وسايل از ناشی آسيب لحاظ به را بيمار پوست 

 .نماييد بررسی غيره و سفت

 بيمار پيشرفت ميزان ها آن اساس بر وانبت تا کنيد ثبت صحيح طور به و دقت به را پوست جامع ارزيابی های يافته 

 د.نمو راارزيابی

 

 

 .برنگردانيد است قرمز قبلی فشار از هنوز که موضعی روی بر را بيمار بدن امکان حد تا .1

 .نکنيد استفاده فشاری زخم به ابتالء از گيری پيش برای ماساژ از .2

 حاد دچار التهاب است يا احتمال آسيب عروق خونی موضعی می رود ماساژ به هيچ وجه موضعی از پوست را که به صورت -

 .نيست فشاری زخم به ابتالء از گيری پيش در شده توصيه استراتژی ماساژندهيد.

 .نماييد خودداری فشاری زخم ابتالء به مستعد افراد در پوست شديد مالش از.3

 .ضعيف گردد مسن بيماران در ويژه به التهابی پاسخ افزايش ت،پوس های اليه تخريب سبب تواند می پوست شديد مالش -

 به کننده نرم مواد از استفاده با را زخم اطراف سالم پوست بيمار وضعيت تغيير از بعد ، موضعی خون جريان بهبود منظور به - 

 .دهيد ماساژ ماليمت

 .نماييد گيری پيش بيشتر صدمه دليل به پوست قرمز نواحی ماساژ از -



 با و نموده خشک را آن سپس و نماييد استفاده ماليم اسيدی خاصيت با کننده تميز مواد از پوست نمودن تميز ایبر  -

 .دهيد ماليم ماساژ لوسيون

 .نکنيد استفاده داغ آب از پوست نمودن تميز جهت -

 .نگاهداريد مرطوب را پوست ، کننده مرطوب های امولوسيون از استفاده با پوست آسيب خطر احتمال کاهش منظور به.4

 به .شود می پوست شاخی اليه مکانيکی های ويژگی رفتن بين از سبب آن از ناشی دمای تغيير و زياد رطوبت که جا آن از .5

  .نماييد محافظت زياد بسيار رطوبت قبال در پوست از فشاری زخم به ابتالء خطر احتمال کاهش منظور

 : فشاری زخم به ابتالء از گيری پيش برای غذيهت وضعيت بهبود

 تمامی ای تغذيه وضعيت رود، می بشمار فشاری زخم پيشرفت و ايجاد در مهم بسيار خطر عوامل از سوءتغذيه که جا آن از.1

 .نماييد غربالگری و ارزيابی را فشاری زخم به ابتالء خطر درمعرض افراد

وضعيت  غربالگری برای ، باشد بيماران پذيرش مورد هم و باشد استفاده قابل کارکنان ایبر هم که پايا و شده تأييد ابزار از.2

 .نماييد استفاده خطر معرض در تغذيه افراد

 .نماييد ريزی برنامه را ای تغذيه مشاوره فشاری زخم به ابتالء خطر درمعرض افراد تمامی برای.3

 موارد شامل بايستی که بگيريد نظر در ای تغذيه حمايت تغذيه سوء خطر الاحتم و فشاری زخم به ابتال به مستعد افراد برای.4

 :ذيل باشد

a)ای تغذيه وضعيت ارزيابی       b)ای تغذيه نيازهای برآورد (c       بيمار ای تغذيه های نياز با مغذی مواد دريافت مقايسه 

(d  نماييد فراهم مناسب ای تغذيه راه بر مبتنی ای تغذيه مناسب مداخالت بيماران برای. 

 ای تغذيه پيامدهای باشند، داشته نياز متفاوت درمانی های روش به توانند می بيماری دوره طی در بيماران که اين به توجه با.5

 .نماييد ارزشيابی و پايش منظم زمانی های دوره در وی ای تغذيه وضعيت مکرر ارزيابی با بيماررا

 می تغذيه سوء خطر معرض در يا داشته ای تغذيه مشکالت که فشاری زخم به تالءاب خطر معرض در بيماران برای .6

 .بگيريد نظر در  روده ای باشندتغذيه

 کيلو هر ازای به kcal 31 -35 حداقل روزانه باشند، می سوءتغذيه و فشاری زخم به ابتالء خطر معرض در که افرادی برای.7

 .بگيريد نظر در روزانه kcal هر ازای به مايعات دريافت ليتر ميلی 1 و پروتئينg/kg/day 1.25 - 1.5 با وزن بدن

 زخم از گيری پيش در سولفور و روی موادمعدنی و ،"ب" ،"آ" ،"ث"ويتامين آهن، های فرآورده از سرشار غذايی رژيم .8

 .است مؤثر فشاری

 :مدفوع و ادراری اختياری بی با بيماران در.9



I.نماييد سؤال بار يک ساعت 2 هر حداقل دستشويی از تفادهاس به بيمار نياز مورد در. 

II.  تعويض سريعاً را بيمار های ملحفه بشوييد، صابون و آب با را پرينه ناحيه پوست اختياری بی وقوع صورت در 

 .نماييد

  

 به ابتالء خطر معرض در جراحی مداخالت از سپ يا مزمن يا حاد بيماری علت به که بيمارانی برای معمول غذايی رژيم بر عالوه

 لوله راه از يا دهان راه از خوراکی صورت به را پروتئين پر غذايی ترکيبی های مکمل باشند، می سوءتغذيه و فشاری زخم

 .بدهيد

 بيماران در غذايی مواد های مکمل ودريافت است غذايی مواد دريافت ارجح روش دهان راه از تغذيه که باشيد داشته ياد به

 .است بوده مفيد بسيار فشاری زخم بروز ميزان کاهش در فشاری زخم به ابتالء مستعد

 نواحی در شديد فشار.باشد پيشگيرانه مراقبت برنامه از جزيی وضعيت تغيير بايستی خطر معرض در افراد تمامی در 

 .باشند می رسان آسيب مدت طوالنی در ماليم فشار يا کوتاه مدت برای استخوانی

i.دهيد وضعيت تغييير را بيمار بيمار بدن پذير آسيب نواحی در فشار شدت و مدت کاهش منظور به. 

ii.دارد بيمار پوست وضعيت ارزيابی و عمومی وضعيت فرد، فعاليت سطح بافتی، تحمل به بستگی فرد وضعيت تغيير نسبت. 

iii.دارد استفاده مورد حمايتی سطوح به مستقيم بستگی بيمار وضيت تغيير نسبت. 

IV  .باشد بيشتر بايستی فشار کننده توزيع تشک نسبت به معمولی تشک روی بر بيمار وضعيت تغيير. 

I.شود انجام وضعيت تغيير بايستی فرد عملکردی توانايی و حرمت راحتی، گرفتن نظر در با. 

II.شود مجدد توزيع يا شود برداشته يا موضع روی از فشار که يدده وضعيت تغيير نحوی به را بيمار. 

III. اجتناب تخت در وی کشيدن از ، صندلی به وابسته يا تخت در بستری حرکت بی بيمارکامالً وضعيت تغيير هنگام در 

 .نماييد جابجا سپس و کرده جدا تخت سطح از کامالً را وی و نموده

.IV  نمود استفاده ملحفه از توان می )تخت به وابسته ( حرکت بی کامالً بيماران عيتوتغييروض حابحايی سهولت برای. 

V.نکنيد جابجا ها کاتتر و ها لوله نظير وی به متصل درمانی وسايل روی بر مستقيماً را بيمار. 



VI.هيزيدبپر طرفی وضعيت در بزرگ تروکانتر روی بر مستقيم فشار اعمال يا مددجو وضعيت تغيير و جابجايی از. 

VII.نماييد اجتناب شود نمی سفيد فشار اثر در که اريتمی با استخوانی موجود زائده روی بر بيمار جاگذاری از. 

VIII  . پشت به کشيده دراز و )راست و چپ( طرفی سمت به متمايل 31بيمار را به صورت متناوب در وضعيت دراز کشيده 

  مواضع خاصی در را فشار ميزان که هايی وضعيت از .دهيد قرار دمر ضعيتو در را او بيمار تحمل صورت در يا.دهيد قرار

 .نماييد اجتناب درجه 91 ضعيت در نشسته يا نشسته نيمه طرفی، سمت به کشيده دراز نظير افزايد می

IX. بستری بيماران در ساعت نيم از بيشتر مدت در و درجه 31 از بيش ميزان به تخت سر بودن باال از امکان صورت در 

 .نماييد اجتناب

X  .در بيمار لغزيدن از بيمار پای کف در و تخت پايين تخته گذاردن با بستر، در بيمار نشسته نيمه وضعيت به نياز صورت در 

 .نماييد گيری پيش ساکروم روی بر حد از بيش فشار اعمال و تخت

XI.باعث که مچاله وضعيت در يا و تخت سر کردن بلند از تخت، در نشسته نيمه وضعيت در بيمار گرفتن قرار صورت در 

 .نماييد اجتناب شود می کوکسی و ساکرال ناحيه در فشار افزايش

 : نشسته فرد وضعيت تغيير 

I  .شود حفظ او کامل فعاليت امکان که دهيد وضعيت نحوی به را بيمار. 

II. است راحت وی نظر از که دهيد قرار وضعيتی در را بيمار. 

III  .که نحوی به کنيد، استفاده وی برای پايی زير از در رسد نمی زمين به فرد پای نشسته وضعيت در که گامیهن در 

 .گيرند قرار افقی وضعيت از تر پايين کمی ها ران و شده خم کمی لگن

IV. سطح بسيار هک جا آن از و شود می وارد ايسکيال توبرزيته روی بر فشار بيشترين نشسته وضعيت در که اين به توجه با 

 زخم به بيمارمنجر وضعيت تغيير عدم صورت در که بود خواهد کوتاهی زمان در زياد العاد فوق فشار لذا ، است کوچکی

 .شد خواهد سريع فشاری

V.نماييد ثبت را آن های پيامد و شده داده های وضعيت و تکرر ويژه به بيمار وضعيت تغيير برنامه. 

VI.واهميت وضعيت تغيير باشند، می دخيل فشاری زخم به ابتالء خطر معرض در افراد از مراقبت در که بالينی کادر تمامی به 

 .دهيد آموزش فشاری زخم از گيری پيش در را آن

 

I  .ننماييد استفاده طبی های چسب از مستمر صورت به بيمار پوست از ناحيه يک در. 



II.نگاهداريد غذا ريز های تکه و زايد مواد از عاری را بيماران بستر. 

III  .ننماييد تزريق مکرر طور به بيماران پوست از ناحيه يک در. 

IV.خود ازدست را آالت زينت ساير يا انگشتر و کوتاه را خود های ناخن مددجويان پوست به صدمه از گيری پيش منظور به 

 .نماييد خارج

V.نگاهداريد چروک و چين از عاری و صاف را بيمار زيزين ملحفه. 

 : حمايتی سطوح

 .شود استفاده آنان برای سطوح حمايتی از بايستی باشند می فشاری زخم خطر معرض در بيماران که زمانی تا.1

 .گرفت نظر در را وراحتی بيمار حرکتی سطح بايستی بيمار، نياز مورد حمايتی سطح تعيين در.2

I.نماييد. استفاده )مواج ياو متناوب فشار با های تشک ( فشار کم های تشک از 

.II برروی ها قوزک و زانوها نظير استخوانی زوايد مستقيم سايش از تاشده های حوله و بالش نظير وسايلی از استفاده با 

 .نماييد گيری پيش يکديگر

.III  ها،آرنج، پاشنه ا،تروکانتره ساکروم، زير در مددجو بدن وزن يا متناسب اضافی ای اليه ، محافظ های پد از استفاده با 

 .کنيد ايجاد سر پشت و خارکتف

IV.بکاهيد مددجو پای انگشتان بر وارده فشار ميزان از تخت روی گهواره از استفاده با. 

.Vنمود استفاده توان می فشاری زخم از گيری پيش در گوسفند پشم از. 

VI. نماييد گيری پيش بيمار پای های پاشنه در ریفشا زخم بروز از بالش دو از پلی بين در پا های قوزک دادن قرار با. 

VI.نماييد اجتناب ای حلقه هوايی های تشک روی بر بيماران دادن قرار از. 

 خاص هاص گروه در ويژه تمهيدات 

 جراحی عمل تحت بيماران 

I  .درجه حرارت کاهش عمل، طی در شريانی فشارخون کاهش های دوره افزايش عمل، طول جمله از عواملی گرفتن رظن در با 

 بيماران در زخم فشاری بروز احتمال خطر افزايش باعث که عمل از پس اويل روز طی در بيمار حرکتی سطح کاهش و بدن

 .کنيد ارزيابی بيمار در را فشاری زحم بروز احتمال ميزان شود، می جراحی عمل کانديدای

II  .فشاری زخم به ابتالء خطر معرض در که بيمارانی تمامی برای جراحی عمل تخت روی بر فشار کننده توزيع های تشک از 

 .نماييد استفاده باشند می

III. شود کاسته فشاری زخم بروز خطر احتمال از که دهيد وضعيت نحوی به جراحی حين را بيمار. 



IV  .اين بدون بيمار بدن وزن که نحوی به نماييد خم کمی بيمار های زانو و کنيد بلند تخت سطح از بيماررا پای های پاشنه 

 می تواند که زانو اکستانسيون هيپر از عمل اين با شود، توزيع وی پای ساق تمامی روی بر گيرد قرار آشيل تاندون روی بر که

 .شود می اجتناب نيز دهد قرار عمقی وريدهای ترومبوز معرض در را فرد و شده آل پوبليته وريد انسداد سبب

V.دهيد قرار فشار کم تشک روی بر جراحی عمل زا بعد و قبل را بيمار. 

VI.باشد متفاوت عمل حين در وی وضعيت با که دهيد وضعيت نحوی به جراحی عمل از بعد و قبل را بيمار 

 

 

 

از آن جا که سقوط در بخش بستری بيمارستانی قابل اجتناب می باشد،اسيب های ناشی از سقوط در اين بخش نيز جزء اتفاقات 

 قلمداد می شوند که هرگز نبايد رخ دهند. ناخواسته

 براساس طبقه بندی مورس سقوط دربخش به سه دسته ذيل طبقه بندی می شود:

 سقوط های تصادفی که ناشی از عوامل خارجی نظير عوامل محيطی می باشند. -

 سقوط های فيزيولوژيک قابل پيش بينی که ناشی ازعوامل داخلی فيزيولوژيک نظير گيجی است -

های فيزيولوژيک غير قابل پيش بينی که منتج از حوادث غير منتظره با منشاء داخلی نظير شروع سنکوپ ويا  سقوط -

 سکته می باشد.

درصد سقوط های مرتبط به عوامل فيزيولوژيک قابل پيش بينی را می توان شناسايی وبه طريق 78براساس بررسی های مورس 

 ری نمود.ايمن مديريت نموده واز رخداد سقوط پيش گي

 اصول عمومی:

از سقوط راتسهيل می نمايد. عوامل  تشخيص بين عوامل خطر داخلی وخارجی شناسايی استراتژی های موثر در پيشگيری

 داخلی،مجموعه عواملی هستند که دارای منشاء فيزيولوژيک بوده وعوامل خارجی علل محيطی يا ساير مخاطرات را دارند.

 د ومزمن:عوامل خطر زا دربخش بستری حا

 عوامل خطر زای داخلی:-1 -1

 سابقه سقوط قبلی-الف

خطر "اختالالت بينايی )کاهش حدت بينايی،کاهش ديد شبانه،اختالل در درک عمق )اختالل بينايی درمان نشده تقريبا-ب

 سقوط را دوبرابر می نمايند.(



 تری حاد می باشد.معلوليت های همراه ووضعيت مختل عملکردی ازمهمترين عوامل خطرزا در بخش بس-ت

 قامت لرزان:نوع راه رفتن-ث

 سيستم عضالنی اسکلتی:آتروفی عضالنی،کلسيفيکاسيون تاندون ها،استئوپروز-ج

 وضعيت مغزی:گيجی،عدم هوشياری،اختالل حافظه-چ

 بيماری های حاد:شروع سريع نشانه های توام با لرزش،سکته وافت فشار خون وضعيتی-ح

 يابت،گلوکوم،کاتاراکت،آرتريت وپارکينسونبيماری های مزمن:دمانس،د-خ

 جنسيت)مونث(عامل خطر زای بسيار قوی در مورد سقوط است به ويژه در سنين باال-د

 اختالالت قلبی عروقی نظير سنکوپ وازوواگال تنگی دريچه قلبی،انفارکتوس وآريتمی ها-ذ

 Dاتاز،طوالنی بودن زمان خون روی،کمبود ويتامينآنمی،پايين بودن سطح سرمی هورمون پاراتيروئيد،افزايش آلکالن فسف-ر

بيماران سالمند،بيماران بستری در بخش انکولوژی،توانبخشی،سکته ومولتيژل اسکلروزيس،بيماران مبتال به اختالالت -ژ

 روانی)افسردگی وسايکوز(

 عوامل خطر زای خارجی:

ش ها،بنزوديازپين ها،مسکن ها ومصرف داروهايی مصرف داروها:داروهای موثر برسيستم عصبی مرکزی مانند:آرام بخ-الف

 مانند:آنتی گواگالن ها،آنتی اپی لپتيک ها،شيمی درمانی،خواب آورها وشل کننده ها

 فقدان ريل های کمکی در توالت ودستشويی-ب

 شرايط زمين:کفپوش های کنده شده،وفرش وسطوح لغزنده -ت       طراحی اسباب واثاثيه اتاق بخش ها-پ

 نوع کفش:کفش تنگ وبی حفاظ-ج                             فايت نور محيطعدم ک-ث

 عدم کفايت وسايل کمکی حرکتی مانند ويلچر،عصا-ح                     استفاده نامطلوب از وسايل-چ

 پايين بودن نسبت تعداد کمک پرستاران به بيماران-خ

ير قابل پيش بينی فيزيولوژيک)هنگامی که علت فيزيکی سقوط از نگرشی ديگر سقوط ها به سقوط تصادفی،سقوط های غ با

عوامل خطر زای شناخته شده نمی باشد وسقوط قابل پيش بينی در آن دسته از بيمارانی روی می دهد که بر اساس معيارهای 

 ارزيابی خطر سقوط نمره دهی شده اند.

 مداخالت عمومی پيشگيری کننده:

د سقوط ،بيمارستان ها بايستی برمبنای تعريف معين از سقوط بيمار،اطالعات صحيح ودقيق را گيری ودستيابی به رونبرای ره

 به صورت مستمر جمع آوری نمايند.



معتبرترين ومفيدترين روش برای هر سازمانی با هدف نهايی کاهش وحذف تمامی سقوط قابل پيشگيری بيماران، بررسی 

طی زمان می باشد.شايع ترين آمار مورد استفاده اندازه گيری وره اطالعات شاخص کيفی سقوط در سازمان خود در 

 .است "ميزان سقوط"گيری

 مداخالت پيشگيری کننده از سقوط:

 احتمال خطر سقوط را دربيماران بستری پيش بينی نماييد: 16معياری تينتی 9با استفاده از معيار مورس يا ابزار غربالگری -1

 سال را در بدو پذيرش ودر راندهای روتين پرستاری وپزشکی ارزيابی نماييد.65 تمامی بيماران با سن باالی-الف

 ارزيابی خطر سقوط در بيماران بستری بايستی حداقل يک بار در روز ويا در هنگام تغيير شرايط صورت گيرد.-ب

 مار طراحی وتنظيم شود.براساس اطالعات فراهم آمده از بکار گيری ابزار مورس،بايستی مداخالت با توجه به نياز بي-پ

 در ابزار مورس برحيطه های ذيل تاکيد می شود:-ت

 :امتياز(1منفی:-امتياز25سابقه سقوط)مثبت 

 :امتياز( 15بيشاز يک تشخيص فعال برای هر نوبت پذيرش: -امتياز1تشخيص ثانويه)فقط يک تشخيص پزشکی فعال 

 راه می رود يا از صندلی چرخدار استفاده می کند يا  وسيله کمک حرکتی)در صورتی که بيمار بدون وسيله کمک حرکتی

امتياز،در  15در صورت استفاده بيمار از عصا يا واکر -امتياز1استراحت مطلق است واز تخت به هيچ عنوان بر نمی خيزد:

 امتياز(31صورتی که بيمار حين راه رفتن به اثاثيه برخورد می کند ويا از دستور تبعيت نمی کند،

 ی وريدی/هپارين يا سالين الک مايع درمانIV در صورتی که بيمار راه وريدی،هپارين يا سالين الک داشته يا به تجهيزاتی(

 امتياز(21متصل می باشد:

 :در صورتی که بيمار -امتياز11در صورتی که قامت بيمار لرزان است:-امتياز1قامت :در صورتی که قامت بيمار طبيعی است

 امتياز(21دارای اختالل در قامت است:

 :در صورتی که بيمار توانمدی هايش را اغراق کرده يا -امتياز1وضعيت روانی:)در صورتی که وضعيت روانی بيمار طبيعی است

 امتياز( 15در ارتباط با محدوديت هايش فراموشکار است:

ی،فشار خون معياری تينتی،وضعيت حرکتی،وضعيت هيجانی ،وضعيت روانی،بينايی دور،شنواي9در ابزار غربالگری-ث

 وضعيتی،معاينات پشت،داروها،وتوانايی انجام فعاليت های روزمره زندگی بيمار ارزيابی می شود.

 در صورت مثبت شدن نتيجه ارزيابی،برای پيشگيری از سقوط طرح درمانی بريزيد.-2

 گذارده واجرا نماييد.طرح پيشگيری را با کمک پرستاران،کادر کمک پرستاری،پزشکان،فيزيکال نراتيپست ها در ميان -3

 به لحاظ آسيب های احتمالی مرتبط ارزيابی نماييد."در صورت سقوط،بيمار را حتما-4

 از بيمار بخواهيد که در صورت لزوم در خواست کمک نمايد.-5



 پيشگيری موثر از سقوط بيماران منوط به کار تيمی وبرنامه ريزی منسجم درمانی است.

 که دمپايی يا کفش های مناسب بپوشند،تاسر نخورند.بيماران را راهنمايی کنيد -6

 در کنار تخت بيمار صندلی راحتی بگذاريد.-7

 ترتيبی اتخاذ شود که راهرو منتهی به توالت ودستشويی واجد نور کافی وفارغ از هر گونه مانع،اشياء زايد واضافی باشد.-8

 ندارد. مطمئن شويد که در راهرو ها مانعی بر سر راه بيماران قرار-9

 در صورت لزوم، دسترسی بيماررا به واکر،عصا وساير وسايل کمک حرکتی تسهيل نماييد.-11

 حفاظ تخت بيماران را هميشه باال نگهداريد.-11

ارتفاع تخت از سطح زمين راارزيابی نماييد به نحوی که در حين حفظ اسايش وراحتی بيمار وکارکنان درپايين ترين سطح -12

 ه باشد.ممکن قرار داشت

 محيط را به لحاظ وجود مخاطرات تهديد کننده ايمنی بيمار،بررسی نماييد.-13

 در اتاق درمان ويا واحدهای تشخيصی،بيماران در معرض خطررا تنها رها نکنيد.-14

 در حين انتقال بيماران،از باال بودن حفاظ برانکارهامطمئن شويد.-15

 د برنامه مراقبت يپيشگيری از سقوط آموزش دهيد.بيمار يا مراقبين)همراهان(وی را در مور-16

 در شب محيط را به صورت نسبی روشن نگهداريد.-17

 جابجايی بيماران رابه روش ايمن انجام دهيد.-18

 شب هر ساعت يک بار به بيمار سرکشی بکنيد وفعاليت های ذيل راانجام دهيد: 11صبح تا 6در بين ساعات -19

 ی کنيدسطح درد بيمار را بررس-الف

 داروی بيمار را در اختيار وی قرار دهيد-ب

 نياز بيمار به اجابت مزاج را بررسی کنيد-پ

 وضعيت دمپايی بيمار را بررسی کنيد-ت

 مطمئن شويد که تخت در وضعيت قفل شده قرار دارد-ث

 تغيير وضعيت مطمئن شويد ارتفاع تخت بيمار را در پايين ترين حد ممکن قرار دهيد،از راحت وآسايش بيمار ونياز وی به-ج

 از سهولت دسترسی بيمار به زنگ احضار پرستار مطمئن شويد-چ

 از سهولت دسترسی بيمار به تلفن مطمئن شويد-ح



 از سهولت دسترسی بيمار به کنترل تلويزيون مطمئن شويد-خ

 ميز کنار تخت بيماررا در دسترس بيمار قرار دهيد-د

 ر دهيدسطل اشغال را در دسترس بيمار قرا-ذ

 دستمال کاغذی را در دسترس بيمار قرار دهيد-ر

قبل از ترک بالين بيمار به وی اطمينان دهيد که حداکثر تا يک ساعت ديگر يکی از همکاران پرستار به او سرکشی خواهد -ز

 نمود

ار است،بيمار را به در صورتی که بيمار داروهايی مصرف می نمايد که بر سطح هوشياری،دفع وراه رفتن بيماروی تاثيرگذ-21

 لحاظ سقوط زمانی که دارو به بيشترين ميزان خود در خون وی می رسد کنترل نماييد

در صورتی که بيمار تحت درمان با داروهای آنتی سايکوتيک،ضد تشنج وبنزوديازپين ها است احتمال خطر سقوط او -الف

 باالست

های قلبی،آنتی اريتمی يا ضد افسردگی مصرف می نمايد،احتمال در صورتی که بيمار داروهايی برای پر فشاری خون،دارو-ب

 خطر سقوط برای وی در حد متوسط است

 در صورتی که بيمار داروهای ديورتيک مصرف ميکند احتمال خطر سقوط برای وی پايين است-پ

اليت روانی شده است، به در صورتی که وضعيت روانی بيمار در حين پذيرش يا انتقال نامعين است يا دچار کاهش حاد فع-21

 منظور اطمينان از وجود دليريوم دروی نياز به ارزيابی بيشتر است

 بيمارانی که دچار مشکالت حرکتی می باشند:-22

وسيله کمک حرکتی انان بايستی در کنار تخت به سهولت قابل دسترسی باشد.در صورتی که بيماران وسايل کمک -الف

 شند،بايستی ايمنی وسيله را به جهت استفاده در بخش بررسی نمودحرکتی خود را از منزل آورده با

 حتی با وجود وسايل کمک حرکتی بيماران ممکن است نياز به کمک پرستاران برای حرکت داشته باشند-ب

 ع شودبايستی نياز بيمارانی که به دفع مکرر احتياج دارند،بر طبق برنامه زمان بندی)به فواصل منظم وبه صورت مستمر(رف-23

 .اختالل بينايی بيماران بستری در حد امکان بايستی رفع شود-24

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 


