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عنوان دستورالعمل" :آمادگی بیماران قبل از مداخالت تهاجمی ،مراقبت و پایش مستمر حین دامنه :بیمارستان
و پس از آن"

صاحبان فرایند و ذینفعان:

کلیه پرسنل بخش های درمانی
فرد پاسخگو:

مسئول فنی/ایمنی ،مدیرخدمات پرستاری
تعاریف :

پروسیجر تهاجمی ـ تشخیصی ـ جراحی :یک تکنیک تشخیصی ـ درمانی ـ جراحی که با ایجاد برش یا منفذ
روی پوســ  ،اشــای مخابی ،باف هموند و یا اینکه اباارهایی اا منافذ بویدی بدن وارد می ــودم ا دامات
تهاجمی امل یک بیف اا ا دامات تهاجمی پوستی با کمترین دت (بیوپسی ،اکسایون ،کرایوتراپی عمیق
برای ضـــایدات بدخیج ،جایناینی پروا یا اتتر ،ورود به حفرات بدن اا بریق ســـوان یا تروکاری تا پیوندهای
چندگانه پیشرفته را امل می ودم
 ا دام تشخیصی :پرتو تشخیصی ،آنژیوگرافی ،ERCP ،الپاراسکوپی و ممم
 ا دام درمانی :وک درمانی ،یمی درمانی ،خون و فرآورده های خونی ،بیهو ی و آرام بخشی متوسط تا
عمیق و ممم
 ا دام جراحی :الپاراتومی تشخیصی ،بیوپسی و ممممممممممممممم
نخوردن چیای اا راه دهان non per oral( NPO :ی
جذب و دفع intable and out put( I/O :ی
اا راه دهان per oral( PO :ی
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شیوه انجام کار:

اعمال جراحی:
1م رضای نامه کتوی اا بیمار ول اا عمل و ول اا بیهو ی گرفته ود ،درصورتیکه بیمار رایط الام برای اخذ رضای را ندا ته
با د ،اا ولی انونی وی رضای گرفته می ودم
2م هر گونه نیاا تغذیه ای ول اا عمل جراحی بربرف گرددم
3م جه پیشنیری اا آسپیراسیون و استفراغ در جراحی های با آمادگی ولی  12ساع ول اا جراحی ،بیمار  NPOمی ودم
4م مثانه بیمار جه جلوگیری اا احتواس ادراری تخلیه گردد ،در بیمارانی که با پای خود به اتاق عمل می روند ،ول اا
تحویل به اتاق عمل ،اا آنها خواسته می ود که مثانه خود را تخلیه کنندم
5م بیمار اا  8ساع ول اا جراحی بسته به نوع جراحی  NPOگرددم
6م ناحیه عمل بیمار با توجه به مدارک آامایشناهی ،سونوگرافی و دستور پا ک مشخص گرددم
7م ول اا جراحی بیمار به حفظ آرامش و کاهش اضطراب تشویق گرددم
8م موهای ناحیه عمل ،ول اا انجام جراحی ترا یده ودم
9م وسایل اضافی بیمار مانند بال ،پروتا ،دندان مصنوعی و ممم ول اا جراحی اا وی جدا گرددم
10م تمامی آامایشات ،گرافی ها و ممم به پرونده بیمار ضمیمه گردد و همراه با بیمار به اتاق عمل تحویل داده ودم
11م در صورت مشاهده مغایرت میان ابالعات پرونده و گفتار بیمار ،باید جه تدیین هوی بیمار ا دام ودم
12م ول اا جراحی اا پروفیالکسی بوق دستور پا ک ،استفاده گرددم
13م لواام و وسایل مورد نیاا برای عمل مانند لنا ول اا جراحی تهیه گرددم
14م عالئج حیاتی بیمار و ابمینان اا آمادگی کامل بیمار برای انتقال به بخش در اتاق ریکاوری کنترل گرددم
15م هوی مددجو با پرونده بیمار در امان تحویل بیمار اا اتاق عمل انطواق داده ودم
16م بیمار اا ریکاوری در صورت هو یاری کامل و پایدار بودن عالئج حیاتی وی تحویل گرفته ودم
17م عالئج حیاتی بیمار در بخش در ساع اول ،هر  15د یقه یکوار ،سپس هر  30د یقه یکوار به مدت  2ساع  ،سپس هر  1تا
 4ساع و نهایتا بوق دستور پا ک چک گرددم
18م سطح هو یاری ،وضدی تنفسی و راه های هوایی بیمار کنترل گرددم
19م اا اکسیژن تراپی در صورت نیاا برای بیمار ،بوق دستور پا ک استفاده گرددم
20م بیمار بدد اا جراحی بسته به نوع عمل  NPOگردد و اا سرم های تاریقی برای بیمار بوق دستور پا ک استفاده ودم
21م میاان و حجج  I/Oبطور د یق در صورتیکه بیمار سوند فولی بتکس دا ته با د کنترل گردد و در صورت نیاا به پا ک
ابالع داده ودم
22م اا مایدات خنک جه  POدن در ابتدا و آااا رژیج درخواستی پا ک در صورت تحمل بیمار استفاده ودم
23م درن و پانسمان بیمار اا نظر افاایش تر حات پانسمان و ابمینان اا فدال بودن آن چک گرددم
24م اخج و بخیه اا نظر عفون  ،التهاب و ممم بررسی گرددم
25م برای افاایش فدالی در اولین روا بدد اا عمل به بیمار کمک ودم
26م در امان ویای بیمار پرستار پا ک را همراهی کند و تمام دستورات پا کی را اجرا نمایدم
27م تمامی ا دامات انجام ده برای بیمار در گاارش پرستاری با مهر و امضای پرستار ثو ودم
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دیالیز:
قبل از وصل به دستگاه دیالیز
1م بیمار اا لحاظ سطح هو یاری چک می ود م
2م صافی مناسب برحسب ( اضافه وان  ،آامایشات و ممم ی جه بیمار انتخاب می ود م
3م محل تاریق سوان ها به نحوه مناسب ضدعفونی می گردد م
4م کلیه کارکنان در تمامی ا دامات همیشه اا دستکش استفاده می کنند م
5م هننام طع و وصل بیمار اا محافظ چشج  ،دستکش و ممم مجاا برای هر بیمار استفاده می ود م
6م پرایج دستناه بر اساس اصول علمی انجام می ود م
7م سوان های وریدی و ریانی تاریق می ود م
8م برحسب نیاا بیمار پروفایل سدیج  ،پروفایل  VFو ممم استفاده می ود م
9م حین دیالیا فشارخون بیمار حدا ل ساعتی یک بار و بیماران اورژانس هر  15د یقه چک و ثو می گردد م
10م ا دامات الام جه پیشنیری اا عوارض حین دیالیا انجام می ود م ( مصاحوه ی
11م ویای تمام بیماران توسط پا ک متخصص یا فوق تخصص انجام می ود م
12م هننام طع بیمار  ،تمام خون های موجود در س و صافی به بدن بیمار بااگردانده می ود م
13م محل کاتتر اا لحاظ تر ح و چرکی و ممم چک می ود م
14م ناحیه خروجی کاتتر پانسمان می ود و در صورت وجود فیستول پانسمان محل تاریق صورت می گیرد م
15م در صورت دا تن دستور تاریق آمپول اپرکس  ،آمپول تاریق می ود م
بعد از قطع از دستگاه
1م پس اا طع بیمار اا دستناه فشار خون بیمار چک می ود م
2م بیمار اا لحاظ عمومی پایش می گردد و فشار خون بیمار چک می ود م
3م یک بار دینر محل ورود سوان ها اا لحاظ خونریای چک می ود م
4م در آخر  ،وان بدد اا دیالیا چک می ود م
5م تمامی موارد فوق در پرونده ثو می گردد م
شیمی و پرتو درمانی:
 1م بیمار را پس اا چک هوی با مستندات ( پرونده ی و سپس دستوند ناسایی و به تخ مربوبه راهنمایی کنید م
 2م خود را به بیمار مدرفی کنید م
 3م بیمار را به تخ خود راهنمایی کنید و بیمار را با فضای فیایکی و نکات ایمنی ( بوق دستور الدمل آمواش به بیمار ی آ نا
کنید م
4م پس اا تدویض لواس بیماران اا نظر د و وان کنترل کنید و در کاردکس بیمار ثو نمایید م
 5م به بیماران کج توان توسط خدمات کمک رسانی نمایید م
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6م عالئج حیاتی بیمار را اا نظر (  T.P.R.BPی کنترل کنید و در برگه ثو عالئج حیاتی ثو نمایید م
7م داروهای تهیه ده بیماررا با نسخه پا ک مطابق دهید م
م اا بیمار رح حال ( اا نظر سالم جسمی مثل سرما خوردگی – تب – دندان درد ی بنیرید م در صورت وجودعالئج در گاارش
پرستاری و کاردکس ثو کنیدم
 9م کتابچه آموا ی موجود در بخش را به بیمار تحویل داده و آمواش های مربوبه به آن را برای بیمار توضیح دهید م ( مثل
تغذیه درس – فدالی و استراح ی
 10م وضدی بالینی – بیمار و آخرین نتایج آامایشات را به پا ک ابالع دهید م
 11م برای بیمار بستری مراحل یمی درمانی را توضیح دهید م
 12م اا بیماران  Ivlineمناسب بنیرید م
 13م بیمارانی که پورتک دارند  ،س و وی پوس انجام دهید و اا صح عملکرد پورت با انفوایون سرم  500مطمئن وید
م
 14م داروها بوق دستور پا ک  /5ساع ول اا روع کوموتراپی را تاریق نمایید م
 15م دارو های یمی درمانی بیمار را بوق دستورپا ک با حضور  2پرستار آماده نمایید و وصل نمایید م
 16م  Ivlineبیمار را حین انفوایون دارو را اا نظرنش دارو و رمای پوس هر اا  15د یقه چک نمایید م ( توجه کنید در بی
مدت تاریق داروهای  /5 ،ADRساع بر بالین بیمار حضور مستمر دا ته با ید و به  Ivlineبیمار توجه ویژه نمایید م
 17م در صورت نشس دارو  ،بالفاصله دارو طع و ناحیه را کمپرس گرم نمایید م
 18م در مدت نشس داروی  ADRول اا خارج کردن آنژیوک ،هیدروکورتیاون تاریق نمایید و بدد آنژیوک را خارج نمایید م
 19م حین انفوایون دارو به بیمار به عالئج حساسیتی دارویی اا ویل (کهیر  ،خارش  ،تهوع واستفراغ ی توجه نمایید م ودرصورت
برواعالئج فوق پس اا طع تاریق داروبه پا ک مدالج ابالع رسانی نمایید م
 20م به عملکرد کلیه ها حین یمی درمانی اا نظر عالئج النوری – آنوری توجه نمایید و در صورت مشاهده به پا ک مدالج
ابالع رسانی نمایید م
 21م به عملکرد سیستج گوار ی در حین یمی درمانی اا نظر کرامپ های کمی و اسهال توجه نمایید و در صورت بروا مشکل
به پا ک ابالع رسانی کنید م
 22م جه جلوگیری اا جدا دن اتصاالت ( سرم ی در هننام جا به جایی و یا خارج اا تخ بیماران را همراهی نمایید
 23م پس اا اتمام یمی درمانی عالئج حیاتی بیمار را کنترل نمایید و در برگه چارت عالئج حیاتی ایرپای بیمار ثو نمایید م و
در صورت تغییر عالئج حیاتی بیمار مثل تب باال  T>38و نوسانات فشار خون به پا ک ابالع رسانی کنید م دستورات پا ک
مدالج را اجرا نمایید بدد اا چک مجدد عالئج حیاتی و همو دینامیک بیمار ا دام به خارج کردن  Irvineنمایید م
ا دامات پس اا اتمام یمی درمانی :
 1م پس اا اتمام یمی درمانی عالئج حیاتی بیمار را کنترل نمایید و در برگ چارت حیاتی ثو نمایید م در صورت تغییرعالئج
حیاتی بیمار مثل تب باالی  38درجه و نوسانات فشار خون به پا ک ابالع رسانی کنید م
2م پس اا اتمام یمی درمانی:
الف ی بیمارانی که  Ivlineدارند را  IVخارج نمایید و اا نظر خونریای ناحیه را کنترل نمایید م
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دارند ول اا خارج کردن پورت ناحیه را ممممممم نمایید و بدد سوان را خارج نمایید و اا نظر خونریای

ب ی بیمارانی که پورتک
ناحیه را کنترل نمایید م
 3م در تدویض لواس بیمار در هننام ترخیص توسط خدمات کمک رسانی کنید م
4م به بیمار در مورد تغذیه مناسب و رعای بهدا در منال و مو ع ترخیص آمواش دهید م
5م درو های توصیه ده توسط پا ک در منال را به صورت کتوی به بیمار آمواش دهید م
6م در صورت پینیری جواب های آامایش مدو ه به بیماران تاریخ د یق جواب را ابالع رسانی نمایید م
 7م تاریخ مراجده بددی ذکر ده توسط پا ک در دفترچه بیمه بیمار را به همراهان توضیح دهید م
ولی در بیماران مطهری هنوا بخش کموتراپی راه انداای و افتتاح ننردیده اس م
انواع اسکوپی ها:
آمادگی قبل از آندوسکوپی :

 .1پرستار و پا ک عل
کند م
 .2آمواش مرتوط با نوع پروسیجر را به بیمار داده و در گاارش پرستاری بیمار ثو کنیدم
 .3رضای نامه انونی اا بیمار بنیریدم
 .4مددجو (بیمار ی ب ول اا آندوسکوپی یک ام سوک میل کندم
 8 .5ساع ول اا فرستادن بیمار به بخش آندوسکوپی  ،مددجو باید کامال نا تا با د و حتی آب میل نکند م
 .6پرستار و پا ک مدالج اا مصرف داروهایی مثل وارفارین  ،آسپرین  ،هپارین و سایر داروهای ر یق کننده
خون بیمار ابالع دارد م
 .7جه مصرف انسولین و داروهای ضد ند خون و یا داروهای لوی و ضد فشار خون با پا ک بیمار هماهننی
الام انجام ودم
 .8پرستار و پا ک مدالج اا سابقه عمل جراحی کج  ،مدده و روده بیمار ابالع دا ته با د م
 .9دستوند ناسایی بیمار را جه ابمینان اا بیمار صحیح  ،پروسیجر صحیح کنترل نمایدم
 .10محل  I.Vبیمار را ول اا انتقال بیمار به واحد آندوسکوپی کنترل نمایید م
 .11کلیه ا دامات و مرا و ها و ساع خروج اا بخش را در پرونه گاارش پرستاری ثو کنید م
انجامپروسیجر و عوارض را به بیمار توضیح داده و در برگه رضای

آگاهانه ثو

می

آمادگی قبل از کلونوسکوپی :
 .1پرستار و پا ک عل
می کند م
 .2آمواش مرتوط با نوع پروسیجر را به بیمار داده و در گاارش پرستاری بیمار ثو می کند م
 .3رضای نامه انونی اا بیمار بنیریدم

انجام پروسیجر و عوارض آن را به بیمار توضیح داده و در برگه رضای

آگاهانه ثو
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 .4پرستار و پا ک مدالج اا مصرف داروهایی مثل وارفارین  ،آسپرین و هپارین و سایر سایر داروهای ر یق
کننده خون بیمار ابالع دارد م
 .5جه مصرف انسولین و داروهای ضد ند خون و یا داروهای لوی و ضد فشار خون با پا ک بیمار هماهننی
الام انجام ودم
 .6دستوند ناسایی بیمار را جه ابمینان اا بیمار صحیح و پروسیجر صحیح کنترل نمایید م
آمادگی قبل از کولونوسکوپی :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

اا  2ب ول اا انجام کولونوسکوپی رص بیااکودیل هر اا  8ساع  2عدد مصرف ودم
یک روا ول اا انجام کولونوسکوپی بدد اا خوردن صوحانه پودر پیدروالکس ( مجموعه  6بسته ی هر کدام در
 1/5لیتر آب حل ود هر اا  15د یقه یک لیوان مصرف ودم
روا ول اا کلونوسکوپی اا خوردن ناهار و ام خودداری ود و فقط مایدات صاف ده امل ( آب  ،چای ،
هوه و مممی مصرف ودم اا خوردن یر یا خامه پرهیا ودم مصرف ژله به جا ژله رما ماندی ندارد م
رب سناگراف را عصر روا ول اا کولونوسکوپی در ساع  14-16به مدت کامل مصرف ودم
ناحیه مقدد تمیا ودم
بوق دستور پا ک داروهای سداتیو را یک ساع ول اا کولونوسکوپی (  25میلی گرم ی پتدین و /5م میلی
آمپول میدااوالم به صورت  IVتاریق نمایید م
عالئج حیاتی بیمار را ول اا تحویل بیمار به بخش آندوسکوپی کنترل و در برگ عالئج حیاتی ثو کنیدم
بیمار را به همراه پرونده به بخش آندوسکوپی منتقل کنید م
کلیه ا دامات و مرا و ها و ساع خروج بیمار را در گاارش پرستاری ثو کنید م

مراقبت حین آندوسکوپی و کولونوسکوپی :
.1
.2
.3
.4
.5

هوی بیمار را با دستوند ناسایی چک کنید م
رضای آگاهانه بیمار را کنترل کنیدم
داروهای سداتیو بوق دستور پا ک  ،در واحد آندوسکوپی و توسط پرستار آندوسکوپی تجویا می ودم
مانیتورینگ عالئج حیاتی ( در صورت نوودن مانیتورینگ به صورت دستی ی چک کنید م
ساع ورود بیمار به واحد آندوسکوپی به وضدی بیمار هننام ورود به آندوسکوپی  ،داروهای تاریق ده و کلیه ا دامات
انجام ده در حین آندوسکوپی وسط پرستار آندوسکوپی در فرم گاارش پرستاری ثو می ودی

مراقبت از بیماران بعد از آندوسکوپی :
 .1هننام تحویل بیمار اا واحد آندوسکوپی بیمار را اا نظر وضدی هو یاری  ،خونریای و عالئج حیاتی کنترل کنید م
 .2تا برگش رفلکس بلع  2-4ساع بدد اا انجام آندوسکوپی بیمار را  NPOننه دارید م روع رژیج اذایی با مایدات
سرد خواهد بودم
 .3عالئج حیاتی را تا  1ساع هر اا  15-30د یقه چک کنید م
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 .4بیما را اا نظر عالئج عوارض آندوسکوپی ( سوراخ دن دستناه گوارش و پنومونی آسپیراسیون ی کنترل کنید م
 .5ساع ورود بیمار به بخش  ،وضدی بالینی بیمار ( سطح هو یاری  ،عالئج خونریای وممم ی کلیه ا دامات انجام ده را
در گاارش پرستاری ثو کنید م
 .6مرا و اا بیماران بدد اا کولونوسکوپی :
 .7هننام تحویل بیمار اا بخش آندوسکوپی بیمار رااا نظر وضدی هو یاری  ،خونریای و عالئج حیاتی کنترل کنید م
 .8عالئج حیاتی بیمار را تا 2ساع ( هر اا  15-30د یقه ی کنترل و ثو کنید م
 .9بیمار را اا نظر تب  ،خونریای اا رکتوم  ،درد ایر بویدی  ،تغیر در اجاب مااج یا نفخ کنترل کنید م
 .10پا ک را در صورت مشاهده عوارض مطلع کنید م
 .11ساع ورود بیمار به بخش  ،وضدی بالینی بیمار ( سطح هو یاری  ،عالئج خونریای و ممم ی کلیه ا دامات انجام ده را
در گاارش پرستاری ثو کنید م
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