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: مقدهم

 ارائِ خذهبر ثِ هَقغ ٍ ٍ سبخیز در ّبثِ ػلز کوجَد اهکبًبر درهبًی ثیوبرعشبى کَدکبى ثیوبر سؼذادی اسعبلیبًِ 

خْز اصالح ایي ًقص اًشقبل کَدکبى ثِ هزاکش هدْشسز . کبفی فَر ٍ یب دچبر ضبیؼبر غیزقبثل ثزگؾز هی ؽًَذ

 ای درهبًی ًِ سٌْب هی سَاًذ ثِ کبّؼ خغزار ٍ ّشیٌِ ُ کَدکبى  هذیزیز عیغشن اًشقبل ثیي ثیوبرعشبًیٍ

، کبّؼ هزگ ٍ ثزٍس آعیت ٍ ًبسَاًی ّبی هبًذگبر در ایي اخزای درعز آى اصالح ًظبم درهبى کوک کٌذ، ثلکِ

.  را دردی خَاّذ داؽزگزٍُ عٌی

در ّویي راعشب دعشَرالؼول دیؼ رٍ  ثِ هٌظَر اعشبًذارد عبسی ٍ ایدبد عیغشن اًشقبل ایوي کَدکبى در ثیي 

ثیوبرعشبًْبی سبثؼِ داًؾگبُ ػلَم دشؽکی ؽیزاس  سَعظ ٍاحذ کَدکبى  ادارُ عالهز کَدکبى ٍ ًَساداى هؼبًٍز 

 .درهبى سذٍیي گزدیذُ اعز 
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دستىرالعمل ااقتنل کىدکان نیب بیمارستان اهی اتبعو دااگشنه علىم زپشکی و خدمات ردمانی شیراز 

درصَرسی کِ ثیوبرعشبى هجذا اس ًظز سدْیشار ٍ خذهز سخصصی اعفبل اهکبى ارائِ خذهبر درهبًی را ثِ کَدک 

 . ثیوبر ًذاؽشِ ثبؽذ اًشقبل کَدک ثِ هزکش هدْشسز ضزٍری هی ثبؽذ

 :تىهج 
احیب ٍ .   دیؾگیزی اس صذهبر ثبًَیِ  ضوي اًشقبل کَدک هی ثبؽذ، حفظ سهبى عالیی درهبى ٍهغبلِ ثب اّویز

 .ضزٍری اعزقجل اس اًشقبل سثجیز ٍضؼیز کَدک 

 

  رد بیمارستان  مدا هماهنگی ربای ااقتنل  -1
  اخذ دعشَر کشجی دشؽک هؼبلح کَدک 

 عشبد ّذایزّوبٌّگی ثب (MCMC)  ٍ سْیِ سذارکبر ٍ سغْیالر اػشام ثی خغز کَدکبى ؽبهل آهجَالًظ هدْش ٍ

 (ٍسارر ثْذاؽز/ MCMC اثالغی اس عَی عشبد ّذایز داًؾگبُ )ّوزاّبى کبرآهذ عجق دعشَرالؼول اػشام ثیوبراى

 .ٍ خظ هؾی داخلی ثیوبرعشبى اًدبم هی گیزد 

  اًشخبة ثیوبرعشبى هقصذ ثز اعبط ًظز دشؽک هؼبلح ٍ دعشَرالؼول اػشام ثیوبراى کِ اس عَی عشبد ّذایز

 . اثالؽ گزدیذُ اعز،  هی ثبؽذMCMCداًؾگبُ 

 ، ثِ هغئَل  ٍضؼیز کَدک عجق اعشبًذارّبی دزعشبری ثَعیلِ هغئَل ثخؼ هجذا گشارػدظ اس اخذ دذیزػ

 . دادُ هی ؽَد هقصذ سحَیل گیزًذُ در ثیوبرعشبىثخؼ

  سوبم هزاحل عبسهبى دّی اهکبًبر، آهجَالًظ ٍ دزعٌل اػشاهی ثبیغز ثب عزػز ػول السم اًدبم گزدد سب اس اسالف 

 .سهبى عالیی درهبى کَدکبى خلَگیزی ثؼول آیذ

 

 وظایف زپکش ارجاع دهنده کىدک- 2
 سثجیز ٍضؼیز ٍ احیب کَدک قجل اس اًشقبل ضزٍری اعز ٍ ثزػْذُ دشؽک هؼبلح هی ثبؽذ . 
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  ٍ سثجیز ؽبهل ارسیبثی ٍ ؽزٍع درهبى  ثب سؾخیص احشوبلی هؼقَل عجی هی ثبؽذ سب اًشقبل کَدک هٌدز ثِ هزگ

 .یب آعیت خذی ثِ ثخؼ یب ارگبًی اس ثذى ًگزدد

 در صَرر ٍخَد چٌذ کَدک ثیوبر در ًَثز اػشام، سؼییي اٍلَیز اػشام ثز ػْذُ دشؽک هؼبلح کَدک هی ثبؽذ . 

  ضزٍری اعز کَدک سَعظ دشؽک هؼبلح ثصَرر حضَری ٍیشیز ؽذُ ٍ ًیبسّبی کَدک ارسیبثی ٍ ثِ هَارد سیز

 :ثصَرر عبسهبى یبفشِ رعیذگی گزدد

 ثکبرگیزی سٍد ٌّگبم ایٌشَثبعیَى ٍ ایدبد راُ َّایی دبیذار ثزای کَدک-هزاقجز اس راّْبی َّایی 

 کٌشزل عیغشن سٌفغی 

  سٌظین دعشگبُ ًٍشیالسَر دزسبثل هٌبعت ثب ٍسى ٍ عي کَدک 

  سؾخیص ٍ درهبى ّیذَ گلیغوی 

  کٌشزل درخِ حزارر ثذى کَدک 

  ثزقزاری راّْبی دعشزعی ػزٍقی هٌبعت قجل اس اًشقبل ٍ اعویٌبى - ٍضؼیز ّوَدیٌبهیک/ عیغشن قلجی ػزٍقی

 حفظ فؾبر خَى ًزهبل کَدک در هحذٍدُ ی عي کَدک-  اس صحز ػولکزد آًْب  

  درهبى سٍد ٌّگبم افشایؼ فؾبر داخل خودوِ ای –عیغشن ػصجی هزکشی  

 هغبلؼبر سؾخیصی در صَرر لشٍم 

 هزاقجز ٍیضُ خزاحبر ٍ سخن ّب 

 ثی حزکز ًگبُ داؽشي ؽکغشگی ّب ٍ عشَى فقزار 

  ثزرعی لشٍم کبرگذاری سیَثْبی ًیشٍگبعشزیک ٍ فَلی 

  ُثیوبراى ؽذیذا ثذحبل ٍ ثی ثجبر ًیبسهٌذ حضَر یک -سؼییي ؽزایظ سین ّوزاُ کَدک ٍ آهجَالًظ اًشقبل دٌّذ

 ًفز دشؽک ثِ ػٌَاى ػضَی اس سین اًشقبل دٌّذُ هی ثبؽٌذ 

  ًِحَُ اخذ رضبیز آگبّبًِ در اهَر "اخذ رضبیز خبًَادُ کَدک خْز اػشام هغبثق ثب قَاًیي هٌذرج در کشبثچ

 اًشؾبرار داًؾگبُ ػلَم دشؽکی ؽیزاس–"درهبًی ٍ دضٍّؾی

  ُگشارػ ٍضؼیز کَدک ثِ دشؽک دذیزػ دٌّذ 

 ارسجبط ثب اعشبد هؼیي کَدکبى در صَرر ًیبس  

  ًَع ٍ فَری ثَدى اػشام هوکي اعز ًیبسهٌذ )سصوین گیزی در هَرد اػشام کَدک ثب آهجَالًظ سهیٌی یب َّایی

 (.هؾَرر ثب دشؽک دذیزػ دٌّذُ  یب اعشبد هؼیي کَدکبى ثبؽذ
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 : تىهج
سصوین ثزای درخَاعز اًشقبل َّایی کَدک ثب دشؽک هؼبلح هی ثبؽذ ٍ هَافقز ثب ایي درخَاعز ثب سَخِ ثِ ؽزایظ 

 . هی ثبؽذ115کَدک ثز ػْذُ دشؽک دیغذچ اٍرصاًظ

 

گام ااقتنل هب آمبىالنص- 3  وضعیت کىدک هن
 سَعظ دزعشبر هغئَل درهبى کَدک در ثیوبرعشبى هجذا سکویل 1خْز هغشٌذ عبسی ٍضؼیز کَدک، فزم ؽوبرُ 

 .گزدد

 

 زپکش ازعام- 4

ثیوبرعشبى ٍ دشؽک اػشام کٌٌذُ هی ثبیغز هْبرر ّب ٍ سدْیشار هَرد ًیبس  عی اًشقبل کَدک را دیؼ ثیٌی کزدُ ٍ 

 .اس در دعشزط ثَدى آًْب اعویٌبى حبصل کٌٌذ

 ضزٍرسی ًذارد دشؽک اػشام ّوبى دشؽک ارخبع دٌّذُ ثبؽذ. 

اگز سین  یب دشؽک اًشقبل دٌّذُ فبقذ هْبرر ّبی سخصصی اعفبل ثبؽٌذ هی سَاًٌذ ثب هَافقز دشؽک ارخبع دٌّذُ اس 

ثذیْی اعز هغئَلیز هزاقجز عجی . حوبیز ػلوی اعشبد هؼیي کَدکبى اس عزیق کبًغبلز سلفٌی اعشفبدُ کٌٌذ

 . اس کَدک ضوي اًشقبل ثز ػْذُ دشؽک ارخبع دٌّذُ هی ثبؽذ
 

 :وظایف زپکش ازعام 

 السم اعز قبدر ثِ فزاّن آٍردى عغح هزاقجز هَرد ًیبس کَدک ثبؽذ. 

 هذاکزُ ثب دشؽک ارخبع دٌّذُ در ارسجبط ثب هزاقجز ٍ درهبى کَدک ضوي اًشقبل 

  ارسجبط ثب دشؽک دذیزػ دٌّذُ  یب اعشبد هؼیي کَدکبى در عی راُ در صَرر لشٍم 

 هؼبیٌِ کَدک قجل اس اػشام 

  هزاقجز اس کَدک حیي اًشقبل کِ ؽبهل: 
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 هزاقجز اس راُ َّایی ٍ ایدبد راُ َّایی دبیذار در صَرر ًیبس 

 (ایدبد راُ ٍریذی-کبرگذاری ًیذل ایٌشزا اٍعئَط-در صَرر ًیبس اًدبم اقذاهبر احیب) –حوبیز قلجی ػزٍقی 

  (اس دعز رفشِ)خبًؾیٌی خَى 

  هبًیشَریٌگ ػالئن حیبسی 

 سدَیش دارٍّبی هٌبعت ٍضؼیز کَدک 

 ُثجز ٍضؼیز ثیوبر عی را 

 ارسجبط ثب هزکش دذیزػ دٌّذُ در عی اًشقبل 

 حضَر در کبثیي ػقت ثز ثبلیي کَدک در سوبم هذر اًشقبل 

 سحَیل ػلوی کَدک ثِ دشؽک ثیوبرعشبى هقصذ 
 

  رپستار ازعام .1
 السم خْز  ّبی ثیوبرعشبى اػشام کٌٌذُ هی ثبیغز دزعشبری را ثؼٌَاى دزعشبر اػشام اًشخبة کٌذکِ دارای هْبرر

 .ثبؽذاًدبم ٍظبیف حیي اًشقبل کَدک 

 ضزٍرسی ًذارد ّوبى دزعشبر هغئَل درهبى کَدک ثبؽذ. 
 

 

 :وظایف رپستار ازعام 
 (3فزم ؽوبرُ)کٌشزل ٍ آهبدُ عبسی سدْیشار هَرد ًیبس حیي اًشقبل کَدک در  آهجَالًظ ٍ کیف اًشقبل کَدک 

 حضَر در کبثیي ػقت ثز ثبلیي کَدک در سوبم هذر اًشقبل 

 هزاقجز ٍ حفظ راُ ٍریذی کَدک ٍ در صَرر لشٍم ایدبد راُ ٍریذی خذیذ 

  کٌشزل عغح َّؽیبری کَدک 

  کٌشزل ػالئن حیبسی کَدک 

  حفظ راُ َّایی دبیذار ثزای کَدک 

 اًدبم اقذاهبر احیب ٍ ضزٍری ثٌب ثِ ٍضؼیز کَدک(CPCR– کٌشزل خًَزیشی –اکغیضى درهبًی ...) 

 سشریق دارٍّبی ضزٍری عجق دعشَر دشؽک در حیي اًشقبل 

 ارسیبثی ٍضؼیز کَدک ٍ ثزًبهِ ریشی خْز اًدبم اقذاهبر هزاقجشی حیي اًشقبل 

  هزاقجز اس کششز ّب ٍ سیَثْبی هشصل ثِ کَدک 

 کٌشزل خذة ٍ دفغ کَدک 

  حفظ دهبی ثذى کَدک در هحذٍدُ عجیؼی  ٍ کٌشزل ست 

  (در صَرر ٍخَد دعشَر دشؽک)سشریق خَى 

 ( ٍ فزم اػشام2عجق فزم ؽوبرُ)هغشٌذ عبسی اقذاهبر حیي اًشقبل 

 سحَیل گزفشي ػلوی کَدک اس دزعشبر ثیوبرعشبى هجذا 
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 سحَیل دادى ػلوی کَدک ثِ دزعشبر ثیوبرعشبى هقصذ 

 آمبىالنص حامل کىدک .2
 اػشام ثیوبر اس ثیوبرعشبى حشی االهکبى ثبیغشی ثب آهجَالًظ ثیوبرعشبى هجذا اًدبم ؽَد. 

  در اًشقبل کَدکبى اس آهجَالًظ سیخB در صَرسی کِ آهجَالًظ سیخ .   اعشفبدُ گزدد B در دعشزط ًجبؽذ 

 .  اضبفِ ؽَدAسدْیشار هَرد لشٍم کَدک ثِ آهجَالًظ سیخ 

  آهجَالًظ هغئَل ًقل ٍ اًشقبل کَدک هی ثبیغز سوبم اعشبًذاردّبی عزح ؽذُ سَعظ هزکش اٍرصاًظ کؾَر را

 . دارا ثبؽذ

  در صَرسی کِ اػشام ثب آهجَالًظ خصَصی اًدبم هی ؽَد ؽزایظ آهجَالًظ ٍ سین ّوزاُ کَدک اس ًظز سدْیشار

 .ٍ هْبرر ثبیغشی ثِ سبییذ دشؽک اػشام کٌٌذُ ثزعذ
 

 تجهیسات آمبىالنص حامل کىدک .3
سدْیشار  ثب ؽبرص کبهل ثبعزی ثِ . سدْیشار  هَرد ًیبس حیي اًشقبل کَدک سَعظ  دشؽک هؼبلح دیؼ ثیٌی هی ؽَد

 .آهجَالًظ حبهل کَدک اًشقبل هی یبثذ 

 : تىهج
السم اعز در ّز ؽیفز سدْیشاسی کِ ثزای اًشقبل در ًظز گزفشِ ؽذُ اًذ سَعظ دزعٌل دزعشبری هَرد ثزرعی قزار 

 .گیزًذ سب اس صحز ػولکزد ٍ ؽبرص ثبعزی آًْب اعویٌبى حبصل گزدد
 

A:تجهیسات الزامی حیه ااقتنل کىدک 
  ُعبکؾي عبلن ٍ قبثل اعشفبدُدعشگب 

  دبلظ اکغیوشزی ٍ هبًیشَر قلجی 

  هٌبعت ثب عي کَدک (سدْیشار اکغیضى درهبًی- لَلِ سزاؽِ- آهجَثگ- الرًگَعکَح)سدْیشار احیب 

  عي کَدک  ٍسى ٍ کششز ّبی هٌبعت ثب

   دشَ خْز گزم ًگْذاؽشي کَدک

  در دعشزط کَدک اکغیضى کبفی  سب سهبى رعیذى ثِ ثیوبرعشبى هقصذ ثِ صَرسی کِکذغَل ّبی اکغیضى دز

 .قزار گیزد

  کذغَل اکغیضى قبثل حول ٍ هبًَهشز خؾک خْز اعشفبدُ در سهبى اًشقبل کَدک اس آهجَالًظ ثِ ثخؼ هقصذ 

  هیکزٍعز ٍ یب عزًگ دوخ ٍ ایٌفیَصى دوخ ؽبرص ؽذُ خْز سشریق دقیق هبیؼبر ثِ کَدک 
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B:تجهیسات زری رب اضاش نیاز کىدک، باتصمیم زپکش معالج هب آمبىالنص ااقتنل می یابد. 
 ًٍشیالسَر دزسبثل ثب سٌظیوبر هٌبعت عي ٍ ٍسى کَدک ثبؽبرصکبهل ثبعزی 

  ُدعشگبD/Cؽَک  ثب ؽبرص کبهل ثبعزی  
 

 

 گزارش حیه ااقتنل .4
  ُاعشفبدُ کٌیذ2خْز ثجز گشارػ حیي اًشقبل اس فزم ؽوبر  .

 دزعشبر اػشام ٍ یب سکٌیغیي اػشام هغئَل سکویل فزم هی ثبؽذ. 
 

 تحىیل دادن کىدک هب رپسنل بیمارستان مقصد .5
 حفظ سیَثْبی - اداهِ اکغیضى رعبًی–گزم ًگْذاؽشي کَدک )اًشقبل ایوي کَدک اس آهجَالًظ ثِ ثخؼ هقصذ

  (  کَدک IV line حفظ –هشصل ثِ کَدک 

  ایٌچبرج ثخؼ هقصذ/ ثِ عزدزعشبر ارائِ گشارػ اقذاهبر اًدبم ؽذُ حیي اًشقبل 

  (اخذ رعیذ اس ثیوبرعشبى هقصذ در صَرر لشٍم)سحَیل رادیَگزافی ّبی کَدک 

 هغئَل درهبى کَدک ٍ دشؽکسحَیل ػلوی کَدک ثِ دزعشبر  

 

 وظایف بخش تحىیل گیرنده کىدک  .6
 آهبدُ عبسی اهکبًبر هَرد ًیبس کَدک قجل اس حضَر کَدک 

 کَدک در ثذٍ ٍرٍد ٍضؼیز  هدذد ارسیبثی

  سغزیغ در سحَیل گزفشي کَدک 

  آهبدُ عبسی اهکبًبر اًشقبل کَدک اس آهجَالًظ ثِ ثخؼ هقصذ در صَرر ثزٍس هؾکل ثزای سدْیشار هَخَد در

  (...کذغَل اکغیضى- ثزاًکبرد)آهجَالًظ 

  ِاس ٍرٍد کَدک دظؽزٍع اقذاهبر درهبًی ثالفبصل  

 سکویل فزم اػشام ثز اعبط دعشَرالؼول اثالغی هؼبًٍز درهبى سَعظ دشؽک سحَیل گیزًذُ کَدک 
 

 



 

 

` 

 

 

 دستىرالعمل ااقتنل کىدکان و نىجىاانن دااگشنه علىم زپشکی شیراز

 1فرم شماره

 

 :شمارٌ پريوذٌ
 چل ليست اوتقال مًدك بذحال بٍ آمبًالوس

 :بخش بستري

 

 :بيمارستان مقصذ :بيمارستان مبذا :ساعت اوتقال :تايخ اوتقال :سه :وام يوام خاوًادگي بيمار

 

 

 .راه هوایی کودک کذام است(1

 راه هوایی طبیعی
ETT 

NTT 
 تراکیاستوهی تیوب

راه هوایی کودک پاک وپایذار (2

 است

                خیربلی 

اوتقال مًدك با راٌ ًَايي واپايذار 

 ممىًع است

3)o2sat بلی.است % 90کودک باالی               

 خیر

 

اوتقال مًدك با عذم مفايت تىفسي ممىًع 

 .است

یا تنفس با ناله  retraction کودک(4

                خیر بلی.دارد

 اوتقال مًدك با يضعيت تىفسي 

retraction در . ي والٍ ممىًع است

 .صًرت وياز مًدك را ايىتًبٍ مىيذ

فطارخوى سیستول کودک  (5

( (Age×2)+70 سال باالی10زیر

                خیربلی . است 

سال 10فطارخوى کودکاى باالی

      خیربلی .  است90بیطتراز

 60تعدادضربان قلب کودک باالی (7

 است

                 خيربلي

اوتقال مًدك با عذم ثبات يضعيت 

 َمًديىاميل ممىًع است

9 )IV Lineکودک، سالن و در جریاى است. 

        خیربلی

درصًرتي مٍ سرم مًدك حايي قىذ ي يا 

دارييي است مٍ ويازمىذ تسريق مذايم 

است از سروگ پمپ ي يا ايىفيًشن پمپ 

 .استفادٌ مىيذ

کودک طبق دستور کتبی پسضک به (10

 . هوراهی پسضک نیاز دارد

                     خیربلی

آیا زهاى پرضذى ( 6 

ک  کودcapilary refillهویرگی

  ثانیه است                 3یا هساویکوتر 

  بلی                      خیر

کودک طبق دستور کتبی پسضک به (11

 هوراهی پرستار نیاز دارد

 خیر بلی

8   )GCSکودک چنذ است؟  
GCS= 

 آیاکودک پالس هحیطی دارد؟(12
Radial  

Dorsalispedis 
post Tibialis 

کودک طبق دستور کتبی پسضک (13

  نیاز داردNGTبه 

                 خیربلی

کودک طبق دستور کتبی پسضک به (14

Int.Foleyنیاز دارد  . 

                 خیربلی

 هثانه کودک در هعاینه خالی است (15

                 خیربلی

کودک پوضیذه است و گرم (16

 نگهذاضته ضذه است

                 خیربلی

کپسول اکسیژى هوراه کودک پر (17

 استو کل هسیر را پوضص هی دهذ

                 خیربلی

ونتیالتور پرتابل هوراه کودک طبق (18

.دستور کتبی پسضک تنظین ضذه است  

                     خیر  بلی

پالس اکسیوتری هوراه بیوار، سالن (19

 .است

               خیر بلی

 

کیف انتقال کودک بذحال (20

 هوراه پرسنل هی باضذ

                 خیربلی

 .برگه اعسام تکویل ضذه است(21

                 خیربلی

گسارش کودک به اینچارج بخص هقصذ (22

.داده ضذه است  

                 خیربلی

 عالئن حیاتی کودک هنگام اعسام (23
Bp :                  PO2: 

 P:                 T: 

RR:               BS: 

 توضیحات
 

 

: رپسنل همراه/ااماا زپکش :ااماارپستار بخش  مدا 

 زااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهداشتی ردمانی شیراد
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 دستىرالعمل ااقتنل کىدکان و نىجىاانن دااگشنه علىم زپشکی شیراز

 2فرم شماره 

 :شمارٌ پريوذٌ
 چل ليست ثبت اطالعات حيه اوتقال مًدك بذحال يا ايىتًبٍ

 :بخش بستري

 

 :بيمارستان مقصذ بيمارستان مبذا مذ آمبًالوس  تايخ اعسام سه :وام يوام خاوًادگي بيمار

 يسايل مًرد وياز در اوتقال مًدك بذحال

 مًجًد است تجُيسات مًجًد است تجُيسات

   ظبیس مىبظت کًدکبنDC- Shockپذل  مبویتًر قلت 

   کًدکبن24 ي 22آوصیً کت دردي ظبیس   لیذ َبی مبویتًر 

دردي (ویذل آظپیراظیًن مغساظتخًان یک ثبر مصرف)ویذل ایىترا اظئًض  پبلط اکعی متر
  کًدکبن16 ي 18ظبیس 

 

  تًرویکت  ترمًمتر

  چعت  گًشی پسشکی

  آرم ثًرد  دظتگبٌ  فشبر خًن کًدکبن

  گبز   ظبیس مىبظت کًدکNGلًلٍ 

  دظتکش اظتریل  فًلی در ظبیس کًدکبن

   التکط-دظتکش یکجبر مصرف  آمجً ثگ اطفبل

  الکل- ثتبدیه   (مىبظت ثب ظه کًدک) 8.5 تب 3تیًة تراشٍ در ظبیسَبی

  DC -Shockشل   مبظک حىجرٌ در دي ظبیس کًدکبن

  فرم اوتقبل ثیمبر  راٌ ًَایی دَبوی ظبیس کًدکبن

  وتبیج آزمبیشبت  کبوًال اکعیصن ظبیس ثسرگ ي کًچک

  CXR, CT, MRI وتبیج   الریىگًظکًح ظبیس مىبظت ثٍ َمراٌ ثبطری اضبفٍ

  EKGوتیجٍ   (گبیذ)اظتیلت

    يوتیالتًر پرتبثل 
 

 يضعيت بيمار
 .....................تیًة (line)عمق.......              شمبرٌ تیًة             ایىتًثٍ اظت  ثیمبراز راٌ دَبن وفط می کشذ

              تىفط ثب يوتیالتًر   تىفط ثب آمجً 

 ...............  محل يریذ مرکسی      راٌ يریذی مرکسی (تسریق داخل اظتخًاوی) I/O   راٌ يریذی محیطی ديم راٌ يریذی محیطی ايل  

 :Statيداريَاي تسريقي 

 ...............................................................ديز....................................................                 وًع     خیر ایىًتريح  ثلٍ 
 ...............................................................ديز..................................................                       وًع     خیر داريی فلج کىىذٌ    ثلٍ 

       Sedation  ٍثل خیر     ديز..................................................  وًع............................................................... 

 

 

 زااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهداشتی ردمانی شیراد

 ..................................................................شهرستان  ..................................................................بیمارستان 
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 دستىرالعمل ااقتنل کىدکان و نىجىاانن دااگشنه علىم زپشکی شیراز

 : ساير داريَا
 ...............................................................ديز..................................................                 وًع 
 ...............................................................ديز..................................................                 وًع 

 :تًجٍ

 :BS . ساعت پس از شريع اوتقال چل شًد2 سال مٍ ايىتًبٍ َستىذ 1قىذ خًن مًدمان زير 
 جذيل ثبت عالئم حياتي ي ميسان تسريق مايعات حيه اوتقال

شريع  

 حرمت
  دقيق180ٍ+ دقيق150ٍ+  دقيق120ٍ+  دقيق90ٍ+  دقيق60ٍ+  دقيق30ٍ+

زمان رسيذن 

 بٍ مقصذ

         ساعت

HR         

BP 
 
 

       

PO2         

RR         

Temperature         

pupils         

GCS         

 نوع سرم تزریق شده
 
 

       

 حجم سرم تزریق شده

 
 
 

       

 :مشنالت حيه اوتقال
   تًقف آمجًالوط ثذلیل وقص فىیخراة شذن دظتگبٌ تىفط  تمبم شذن مخسن اکعیصن
   تًقف آمجًالوط ثذلیل تصبدفتمبم شذن داريی ثیًُشی       تمبم شذن ایىًتريح 

 :عًارض حيه اوتقال
                 افز فؾبرخَى    ایغز قلجی سٌفغی                  سؾٌحافز اکغیضى خَى

 .......................................     عبیز   ثزادی دٌِثزادی کبردیب   ETT در آهذى ّیذَسزهی

 :    تًضيحات 

 

 
 

 پرستار َمراٌ/امضاء پسشل:   امضاء تنىيسيه:   امضاء پرسىل اعسام
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 دستىرالعمل ااقتنل کىدکان و نىجىاانن دااگشنه علىم زپشکی شیراز

 3فرم شماره 

 لیست وضایل مىجىد ردکیف ااقتنل کىدک بدحال

 داري رديف تجُيسات رديف

 D/W5%-N/S-D/W10%عزم   ثبعزی اضبفِ-هٌبعت کَدکعز الرًگَعکَح  

 ETT- air way ٍ الرًدیبل هبعک عبیش هٌبعت

 کَدک

 %25گلَکش  

ٍ  (هٌبعت عي کَدک )آهجَ عبلن ّوزاُ ثب هبعک  

 کششز اسصبل ثِ کذغَل اکغیضى

 آهذَل ادی ًفزیي 

 آة هقغز  گَؽی دشؽکی 

 آهذَل هیذاسٍالم  فؾبرعٌح ٍ کبف هٌبعت عي کَدک 

 فٌَثبرثیشبل ٍ فٌی سَئئي  22 ٍ 24آًضیَکز  ؽوبرُ  

 (در صَرر داؽشي دعشَر) کَدک bed sideدارٍی   -قیچی- چغت لَکَ دالعز 

کبًکؾي -  کَدکETTکششزعبکؾي هٌبعت عي ٍ  

 عبکؾي

در صَرسی کِ کَدک ثِ دارٍ یب سدْیشار دیگزی ًیبس  

 دارد آى را ثِ هحشَیبر کیف اضبفِ کٌیذ

 NGT کیغِ فَلی–هٌبعت عي ثیوبر   

 - (three way) عِ راِّ–cc2ٍ عزًگ cc10عزًگ  

 ّذبریي الک

  

   گلَکَهشز ٍ ًَارچک قٌذ خَى 

   دبلظ اکغی هشزی 

 

 

 

 زااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهداشتی ردمانی شیراد
 


