هعزفی ثیوبر جْت پبًسوبى ثب
ثیَْضی تَسط هسئَل ثخص یب
ضیفت
دانشگاه علوم پسشکی شیراز
مرکس آموزشی و درمانی قطب الدین شیرازی
تَضیح ثِ ثیوبر جْت اًجبم پبًسوبى ثب ثیَْضی تَسط هتخصص

نام فرایند  :پبًسوبى سَختگی در ثیوبراى( ثعذ اس ارتمبء)

اوجام پاوسمان به روش
معمىلی

ثیَْضی ( اطفبل ) ٍ تکٌسیي ثیَْضی ( ثشرگسبالى )

خیز

آیا بیمار پاوسمان با
بیهىشی را می پذیزد

بلی
گزفته هیستىری اس بیمار ( بشرگساالن ) و اس
والدیه بیمار ( اطفال )

لغى پاوسمان با بیهىشی

خیز

آیا بیمار شزایط پاوسمان
با بیهىشی را دارد؟

ثلی
ًبضتب ًگِ داضتي ثیوبر حذٍدا  6سبعت اس ضت لجل (
ثشرگسبالى ) اطفبل  4سبعت

ضستي دستْب تَسط پزستبر

رٍضي کزدى ثخبری اتبق پبًسوبى جْت جلَگیزی اس
ّیپَتزم ضذى ثیوبر تَسط پزستبر

آهبدُ کزدى ٍسبیل اتبق پبًسوبى ثطَر کبهل ٍ چیذى در
اتبق پبًسوبى ٍ لزار دادى تعذادهَرد ًیبسدر ٍارهز تَسط
 N/Sپزستبر

1

الف

ثب تَجِ ثِ ًَع سخن استفبدُ اس اسیذ رلیك ضذُ یب هحلَل
داکیي

1

لزار دادى ضیت آغطتِ ثِ هَارد ضذ عفًَیذر ٍرٍدی
اتبق پبًسوبى

مىتقل کزدن بیمار روی بزاوکارد تىسط پزستار
اطالع ثِ ایٌچبرج ٍ پشضک ثزای رٍیت سخن

تشریك دارٍی ثیَْضی  5تب  01دلیمِ لجل اس اًتمبل
هبلیذى پوبد سَختگی رٍی سخن ّبی ثیوبر طجك دستَر

ثِ اتبق پبًسوبى تَسط پشضک ثیَْضی

پشضک ٍ کذاضتي گبس استزیل ثز رٍی آى

اًتمبل ثیوبر ثب ثزاًکبرد ثِ اتبق پبًسوبى تَسط ثیوبرثز

ثبًذاص سخن ( سخن ّبی اًگطتبى پب ٍ دستْب
ثطَر جذاگبًِ ٍ تک تک ثستِ هی ضَد )
پَضیذى ٍسبیل حفبظتی تَسط پزستبر
پَضیذى لجبس ثِ ثیوبر ٍ اًتمبل ثِ تخت
کوک ثِ درآٍردى لجبسْبی ثیوبر
ٍ ثزداضتي پبًسوبى لجلی
اًجبم هزاحل فزایٌذ هزالجت ّبی پس اس
پبًسوبى ثی درد (ضویوِ هیجبضذ)
ضستي دستْب ٍ پَضیذى دستکص
استزیل تَسط  2پزستبر
ًَضتي گذارش سخن ٍ ثجت در
پزًٍذُ ثیوبر تَسط پزستبر
ریختي آة تَسط پزستبر سیزکَالر
رٍی توبم ثذى ٍ سخن ثیوبر

خطک کزدى سخن ّب ثب حَلِ استزیل ًزم

الف

ف

