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مقررات آزمايشگاه
 .1برنامه كالسها و گروه بندی ها در تابلوی اعالنات نصب می شود توجه به ساعت دقیق برگزاری كالسها و حضور در گروه
مربوطه ضروری است.
 .2دانشجو باید به موقع در كالس حضور داشته باشد و از ورود به كالس بعد از حضور اساتید جلوگیری خواهد شد.
 .3دانشجو باید در تمام جلسات مربوط به هر درس حضور داشته باشد .ساعت غیبت مجاز در كالس های عملی و آزمایشگاهی
نباید از  2/17تجاوز كند در صورت وجود گواهی دال بر غیبت موجه درس حذف و در غیر اینصورت نمره صفر منظور خواهد
شد.
 .4آزمایشگاه مهارت های بالینی تجسمی از محیط بیمارستان است .لذا رعایت قوانین حرفه ای الزامی است.
 .5استفاده از یونیفرم تعیین شده و اتیکت مخصوص جهت حضور در كالس ها ضروری است.
یونیفرم دانشجویان پرستاری  :مانتو سفید ،مقنعه و شلوار سورمه ای ،كفش سفید پرستاری
یونیفرم دانشجویان پزشکی و مامایی :مانتو سفید ،مقنعه و شلوار مشکی ،كفش تیره
 .6در صورت نداشتن یونیفرم تعیین شده ،از ورود دانشجو به آزمایشگاه جلوگیری خواهد شد.
 .7داشتن زیور آالت  ،ناخن بلند و الك در آزمایشگاه ممنوع می باشد.
 .8رعایت ادب  ،صبر و دقت در كالس عملی ضروری است.
 .9در استفاده صحیح از مانکن ها و موالژها و وسایل آزمایشگاه حداكثر دقت را داشته باشید .تحویل وسایل به مسئول
آزمایشگاه جزء وظایف دانشجویان می باشد.
 .10به هیچ وجه از تلفن همراه در كالس های عملی استفاده نفرمایید در صورت استفاده مطابق مقررات برخورد خواهد شد.
 .11هرگونه فیلمبرداری در كالس های عملی ممنوع است ،می توانید مطالب مهم را یادداشت كنید.
 .12در كالس های عملی مبحث درس توسط استاد مربوطه بر روی مانکن یا موالژ نمایش داده می شود .دانشجو موظف است
با دقت به مراحل و چگونگی انجام تکنیك توجه كند ساعاتی نیز برای تمرین تکنیك ها در نظر گرفته شده كه دانشجو با
هماهنگی با مسئول آزمایشگاه ،مهارتهای آموخته شده را تمرین كند.

مقررات مربوط به آزمون هاي عملي پايان ترم
*آزمون های عملی مركز به شکل انفرادی و به صورت نشان دادن مراحل هر تکنیك با توجه به اهداف  ،وسایل مورد نیاز ،
روش و اجرا و توجهات خاص آن انجام می شود.
*الزم است دانشجو نیم ساعت قبل از زمان تعیین شده برای آزمون در محل آزمون ،حضور یابد.
*در مورد درس اصول و مهارت های پرستاری و مامایی ،هر یك از دوس نظری و عملی نمره مستقل دارند برای دروس نظری-
عملی معدل دو قسمت با توجه به ضرایب آن مشخص می شود .اگر معدل دو قسمت به  10نرسد یا یکی از آنها از  8كمتر
باشد هرچند معدل به  10رسیده باشد هر دو قسمت باید مجدداً تکرار شوند.
*توجه كنید قبل از آزمون عملی ،تمرین كافی برای هر تکنیك داشته باشید.
*آزمون دانشجویان به صورت زمان بندی و به صورت ایستگاهی برگزار می گردد .
*دانشجویان قبل از انجام آزمون قرنطینه می باشند.
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رئوس مطالب
عنوان مبحث جلسه اول  :شستن دستها به روش جراحي (اسکراب) ،نحوه پوشيدن و خارج
كردن گان استريل و دستکش استريل
 .1شستن دستها به روش جراحي
اهداف
 .1از بین بردن رطوبت ،چربی ،پوست های مرده و میکروارگانیسم های موجود در دستها
 .2به حداقل رساندن میکروارگانیسم های موجود بر روی پوست در حین عمل جراحی یا توقف در رشد آنها.
تجهيزات و وسايل موردنياز
اتاق اسکراب ،سینك های اسکراب با شیرهای پدالی یا چشم الکترونیك ،محلول ضدعفونی كننده (بتادین قهوه ای یا
اسکراب و یا محلول های ضدعفونی كننده تجاری) ،برس مخصوص اسکراب ،ناخن پاك كن.

نحوه اجرا
 .1شیر آب را بر اساس نوع آن ( پدالی ،كنترل با زانو یا دارای چشم الکترونیکی) باز كنید.
 .2شستن و آبکشی قبل از اسکراب :دستها را تا آرنج با آب ولرم خیس كنید .به میزان  2-3میلیلیتر از ماده آنتی
سپتیك روی دست بریزید و دستها و ساعد را تا حدود  5سانتیمتر باالی آرنج بشوئید .سپس جهت آبکشی بازوها
را به نحوی خم كنید كه آب از نوك انگشتان به سمت آرنج رفته به طوری كه انگشتان باالتر از آرنج قرار گیرد و آب
از سمت انگشت ها به سمت آرنج رفته و به پایین بچکد.
 .3زیر شیر آب ،زیر ناخن های هر دو دست را با ناخن پاك كن تمیز كنید و بعد از استفاده آنرا دور بیندازید.
 .4یك برس یا اسفنج استریل را از بسته بندی خود باز كرده و آنرا خیس و به ماده ضدعفونی كننده آغشته كنید.
 .5ناخن های یك دست را  15بار برس بکشید.
 .6برس را به صورت عمود نگاه داشته و هر كدام از سطوح انگشتان را با  10-15ضربه بشوئید.
 .7كف دست و پشت دست را هر كدام با  10ضربه بشوئید.
 .8ساعد را بطور دهنی به سه قسمت تقسیم كنید و هر قسمت را  10ضربه اسکراب كنید.
 .9میتوانید ب رس را آبکشی كرده و یا از برس دیگری استفاده كرده و مراحل فوق را برای دست دیگر هم تکرار
كنید.
 .10برس را كنار بگذارید .دستها را خم كنید و از نوك انگشتان به سمت آرنج با یك حركت مداوم آبکشی كنید و
اجازه دهید آب از آرنج فرو بریزد.
 .11اگر شیر آب پدالی یا با كنترل زانویی است آن را ببندید و دستها را مقابل ،دور از بدن و باالتر از حد كمر خود
نگهدارید.
نکته :میتوان بجای استفاده از بتادین قهوه ای یا اسکراب ،از محلول های ضدعفونی كننده تجاری جهت شستشو به
روش جراحی نیز استفاده كرد.
نکته :شستشوی دست را می توان بر اساس روش زمانی نیز انجام داد كه در این صورت كل زمان شستشو و آبکشی
برای هر دو دست حدود  5دقیقه میباشد.
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 .2نحوه پوشيدن گان استريل
اهداف
 .1قادر ساختن تیم پزشکی به كار در مجاورت محیط استریل و تماس با وسایل استریل
 .2پیشگیری از آلوده شدن محیط استریل با میکروارگانیسم های موجود بر سطح لباس اعضای تیم پزشکی
تجهيزات و وسايل مورد نياز
پك یا بسته حاوی گان و حوله كوچك استریل
نحوه اجرا
 .1الزم است ابتدا حوله كوچك داخل ست استریل را برداشته و با یك طرف آن یك دست خود را از ناحیه انگشتان
به سمت آرنج بصورت ضربه ای و با طرف دیگر حوله ،دست دیگر را به همین روش خشك نمائید.
 .2حوله را داخل ظرف مخصوص شان های كثیف رها كنید.
 .3گان استریل را از از قسمت یقه در دست بگیرید ،در حالی كه آن را دور از بدن نگهداشته اید با احتیاط باز كنید.
 .4دستها ی خود را از قسمت حلقه های آستین بطور همزمان وارد آستین های گان كرده و بدون تماس با سطح
بیرونی گان ،آن را بپوشید.
 . 5در صورت نیاز به استفاده از روش بسته برای پوشیدن دستکش های استریل ،دستهای خود را تا نزدیك لبۀ
آستین وارد كنید .در صورت استفاده از روش باز دستهای خود را از آستین خارج كنید.
 . 6از فرد سیركولر بخواهید گان را بطرف عقب كشیده و بندهای پشت گردن گان شما را بدون تماس با قسمت
بیرونی گان بندد.
 .7در حالی كه كمی به سمت جلو خم شده اید تا بندهای گان در ناحیه كمری از بدن شما فاصله بگیرد ،فرد
سیركولر انتهای بندهای گان را گرفته و در ناحیه كمر می بندد.
دليل :با توجه به اینکه قسمت جلوی گان از ناحیه شانه ها تا كمر استریل قلمداد میشود ،بندهای گان باید از
ناحیه تمیز به كثیف ،یعنی از باال به پایین بسته شود.

نحوه پوشيدن گان استريل

نحوه خارج كردن گان استريل
 .1ابتدا بند پشت كمر گان را باز كنید.
 .2سپس بند گان را در قسمت پشت گردن باز كنید.
نکته :جهت خارج كردن گان ،بندها از قسمت پائین به سمت باال باز می شوند.
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 .3گان را طوری خارج نمائید كه دست شما با قسمت داخلی آن در ناحیه شانه ها تماس پیدا كند و به تدریج گان
را از سمت بازوها و قسمت های فوقانی به سمت پایین كشیده و بدون تکان دادن گان در هوا ،آن را طوری جمع
كنید كه الیه های خارجی داخل هم رفته ،سپس آن را در ظرف مخصوص لباس های كثیف بیاندازید.

 .3نحوه پوشيدن دستکش هاي استريل
اهداف
 .1جابجایی آزادانه وسایل استریل
 .2پیشگیری از احتمال انتقال میکروارگانیسم های دست اعضای تیم پزشکی به بیماران مستعد ابتال به عفونت نظیر
سوختگی
تجهيزات و وسايل مورد نياز
بسته حاوی یك جفت دستکش استریل در اندازه مناسب
نحوه اجرا
 .1الیه خارجی دستکش های استریل را روی یك سطح تمیز و خشك و باالتر از سطح كمر ،به نحوی باز كنید كه
دستتان با الیه داخلی آن تماس پیدا نکند.
 .2الیه داخلی دستکش را طوری باز كنید كه دستکش چپ و راست كامال مشخص باشد و قسمت سر انگشتان
دست به سمت باال قرار گیرد.
 .3با كمك شست و چهار انگشت دست غیرغالب خود ،لبه داخلی دست غالب را گرفته و بردارید.
 .4با دقت و به آرامی دست غالب خود را در داخل دستکش وارد كنید .در موقع ورود باید كف دست شما رو به باال
باشد .با كمك انگشتان دست غیر غالب دستکش را بطرف باال بکشید و بپوشید .قسمت مچ دستکش را تا پوشیدن
دستکش بعدی تا خورده باقی بگذارید و از تماس دست با سطح خارجی دستکش خودداری كنید.
 .5با كمك چهار انگشت دستی كه دستکش پوشیده در حالی كه انگشت شست را با فاصله از انگشتان دیگر نگه
داشته اید ،زیر قسمت تا خورده دستکش برده ،آنرا بردارید و به دقت دست غیر غالب را وارد دستکش نموده و
بپوشید.
 .6لبه دستکش ها را پس از پوشیدن روی آستین لباس یا گان بکشید.
 .4نحوه خارج كردن دستکش هاي استريل
 .1با استفاده از دست غالب ،ناحیه داخلی مچ دست دیگر را گرفته و دستکش را از روی پوست آزاد كنید و آنرا بطور
وارونه تا نزدیك انتهای انگشتان خارج نمائید و در همین حین انگشتان را داخل دست دیگر كه دستکش دارد قرار
داده و دستکش را كامل خارج كرده تا دستکش درون دست دستکش دار قرار گیرد.
 .2انگشتان دست بدون دستکش را ،داخل مچ دستکش نموده و آنرا بطور وارونه خارج نمائید.
 .3دستکش ها داخل سطل مخصوص بیندازید.
 .4دقت كنید دستکش آلوده با پوست دست شما تماس پیدا نکند.

ارزشيابي تکويني
از دو تن از دانشجویان خواسته می شود كه نحوه اسکراب كردن را با نظارت كامل استاد درس انجام دهد.
از دو تن از دانشجویان خواسته می شود كه نحوه پوشیدن و خارج كردن گان استریل را با نظارت كامل استاد درس انجام دهد.
از دو تن از دانشجویان خواسته می شود كه نحوه پوشیدن و خارج كردن دستکش استریل را با نظارت كامل استاد درس انجام
دهد.
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عنوان مبحث جلسه دوم :كنترل عالئم حياتي شامل اندازه گيري درجه حرارت ،نبض و تنفس
 .1اندازه گيري درجه حرارت از راه دهان با استفاده از ترمومتر جيوه اي
اهداف
 .1سنجش درجه حرارت بیمار در محدوده طبیعی یا غیر طبیعی و انجام اقدامات مربوطه
 .2بررسی واكنش بیمار به درمانهای مختلف مانند داروهای كاهنده تب ،داروهای تضعیف كننده سیستم ایمنی ،آنتی
بیوتیك ها
 .3بررسی بیماران مستعد تغییرات درجه حرارت مانند بیماران مبتال به عفونت
تجهيزات و وسايل مورد نياز
ترمومتر دهانی مخصوص بیمار ،پنبه یا دستمال كاغذی ،دستکش ،برگه ثبت عالیم حیاتی
نحوه اجرا
 .1خود را به بیمار معرفی نمائید.
 .2نام و نام خانوادگی بیمار را از خود او یا همراه وی بپرسید و با دستبند شناسایی مطابقت دهید.
 .3قبل از اجرای روش ،بیمار را از اقدام مورد نظر مطلع كنید .ضرورت انجام كار و نحوه همکاری بیمار را مشخص
كنید.
 .4دستهای خود را بشویید و در صورت لزوم دستکش بپوشید.
 .5ترمومتر را از پوشش مخصوص آن خارج كرده از سالم بودن آن مطمئن شوید .
 .6دقت كنید كه جیوه ترمومتر روی  35درجه سانتیگراد باشد ،در غیر این صورت آن را تکان دهید .ترمومتر را از
قسمت غیر جیوه ای آن بین انگشت شست و سبابه خود محکم نگهداشته ،با حركات محکم مچ دست ،جیوه را به
طرف مخزن هدایت كنید.
 .7بیمار را در وضعیت راحت (خوابیده یا نشسته) قرار دهید.
 .8از بیمار بخواهید كه در هنگام اندازه گیری درجه حرارت صحبت نکند.
 .9ترمومتر را با دستمال یا پنبه از طرف مخزن جیوه به سمت باال به صورت دورانی تمیز نمائید.
 .10ترمومتر را به مدت  3-5دقیقه زیر زبان بیمار ،سمت جانبی (راست یا چپ) مركز فك تحتانی قرار دهید.
 .11از بیمار بخواهید با بستن لب ها ،ترمومتر را در دهان نگاه دارد و با دندان ها فشاری بر دماسنج وارد نکند.
 .12پس از اتمام مدت الزم ،از بیمار بخواید كه دهان خود را باز كرده ،ترمومتر را از زیر زبان بردارید و با دستمال یا
پنبه از باال به سمت مخزن جیوه ترشحات دهان را پاك نمائید.
دلیل :ترمومتر باید از محل تمیز به كثیف پاك شود.
 .13برای خواندن درجه حرارت پشت به طرف نور بایستید ،ترمومتر را به طور افقی در سطح چشم خود نگهداشته،
آن را بین انگشتان شست و سبابه خود بچرخانید تا ستون جیوه ای قابل رویت شود .قسمت انتهایی ستون جیوه،
درجه حرارت بدن بیمار را نشان میدهد ،عدد را بخوانید و یادداشت نمائید( .بر اساس مقیاس سانتیگراد هر خط
بلند نشان دهنده  0/5درجه و هر خط كوتاه نشان دهنده  0/1درجه سانتیگراد میباشد).
 .14ترمومتر را با آب سرد شسته و از قسمت مخزن جیوه به سمت باال خشك نمائید و در پوشش خود قرار دهید.
 .15در صورت پوشیدن دستکش آنها را خارج نمائید.
دستهای خود را بشوئید.
.16
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 .2بررسي نبض محيطي (راديال)
اهداف
 .1بدست آوردن اطالعات پایه و مقایسه آن با ارزیابی های بعدی
 .2بررسی واكنش بیمار به داروهای اثرگذار بر نبض
 .3تعیین طبیعی بودن تعداد و ریتم و حجم نبض
 .4ارزیابی خونرسانی در اندام ها
 .5بررسی بیماران مستعد تغییرات نبض مانند بیماران مبتال به بیماری های قلبی همچون آریتمی قلبی ،خونریزی،
تب ،دریافت حجم باالی مایعات
تجهيزات و وسايل مورد نياز
ساعت ثانیه شمار ،برگه مخصوص ثبت و چارت عالئم حیاتی
نحوه اجرا
 .1خود را به بیمار معرفی نمائید.
 .2نام و نام خانوادگی بیمار را از خود او یا همراه وی بپرسید و با دستبند شناسایی مطابقت دهید.
 .3قبل از اجرای روش ،بیمار را از اقدام مورد نظر مطلع كنید .ضرورت انجام كار و نحوه همکاری بیمار را مشخص
كنید.
 .4محیط خصوصی بیمار را فراهم كنید .پرده های اطراف تخت را بکشید.
 .5دستها را بشوئید.
 .6در صورت لزوم دستکش بپوشید.
 .7به بیمار كمك كنید كه در وضعیت خوابیده یا نشسته قرار گیرد.
 .8در صورتی كه نبض های رادیال را لمس می كنید و بیمار دراز كشیده است ،ساعد بیمار را در امتداد بدن وی قرار
داده و یا روی ق سمت تحتانی قفسۀ صدری و یا بخش فوقانی شکم قرار دهید .درصورت نشستن ،آرنج بیمار را 90
درجه خم كرده و قسمت تحتانی دست را روی صندلی و یا دست خود تکیه دهید.
 .9نوك دو انگشت و یا سه انگشت میانی دست روی شیاری قرار می گیرد كه در امتداد انگشت شست در داخل مچ
دست میباشد ،انگشت شست خود را به پشت مچ دست بیمار قرار دهید.
 .10در دست دیگر خود ساعت ببندید.
 .11ابتدا نبض را احساس كرده و سپس فشار را كم كنید تا نبض به آسانی لمس شود.
 .12قدرت نبض را تعیین كنید .مشخص كنید كه آیا قدرت نبض در مقابل نوك انگشتان شما قوی ( ، )+4متوسط
( )+3ضعیف ( )+2نخی شکل ( )+1و بدون نبض ( ، )0كدام است
 .13به نبض بیمار از نظر نظم (ریتم) توجه نمائید.
 .14در صورت منظم بودن نبض ،تعداد نبض را در  30ثانیه شمرده و در دو ضرب كنید.
 .15در صورت نامنظم بودن نبض ،تعداد درا در یك دقیقه ( 60ثانیه) شمارش كنید.
 .16تواتر و الگوی نامنظمی را بررسی كنید .نبض های رادیال دو طرفه را مقایسه كنید( .تفاوت های میان شریان
های رادیال نشان دهندۀ اختالل سیستم عروقی محیطی است).
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محل قرارگيري نبض ها
محل

منطقه

تمپورال یا گیجگاهی

روی استخوان گیجگاهی سر ،باال و قسمت خارجی چشم

كاروتید یا گردنی

در امتداد میانی عضلۀ استرنوكلیدوماستوئید در گردن

آپیکال یا نوك قلب

چهارمین تا پنجمین فضای بین دنده ای در سمت چپ خط
میدكالویکوالر

براكیال یا بازویی

شیار بین عضالت دو سر و سه سر بازو در چین جلوی ساعد

رادیال یا زند زبرین

در امتداد انگشت شست در ناحیۀ ساعد و مچ دست

اولنار یا زند زیرین

سمت اولنار ساعد در ناحیۀ مچ دست (در امتداد انگشت كوچك)

فمورال یا رانی

زیر لیگمان اینگوئینال ،بین ناحیۀ پوبیس و خار خاصره قدامی فوقانی
(در كشاله ران)

پوپلیتئال یا پشت زانویی

پشت زانو در حفره پوپلیتئال

تیبیال خلفی

زیر مالئولوس (قوزك) داخلی پا

دور سالیس پدیس یا پشت پایی

در امتداد قدام پا ،بین تاندون های اكستانسور بزرگ و انگشت اول پا

 .3كنترل تنفس
اهداف
 .1كسب اطالعات در مورد نحوه تنفس بیمار
 .2بررسی واكنش تنفسی بیمار نسبت به داروهای مختلف
 .3بررسی عالئم و نشانه های تغییرات تنفسی مانند ظاهر كبود .سیانوز بستر ناخن ،لب ها ،مخاط و پوست ،بی
قراری ،تحریك پذیری ،گیجی ،كاهش هوشیاری ،درد هنگام دم ،تنفس مشکل و زجرآور ،ناهمواری صداهای تنفسی،
عدم توانایی تنفش خود به خودی ،تولید خلط غلیظ ،كف آلود ،آغشته به خون و زیاد در هنگام سرفه كردن را
ارزیابی كنید.
تجهيزات و وسايل مورد نياز
ساعت ثانیه شمار ،برگه مخصوص ثبت و چارت عالئم حیاتی
نحوه اجرا
 .1نام و نام خانوادگی بیمار را از خود او یا همراه وی بپرسید و با دستبند شناسایی مطابقت دهید (بهتر است
همچنان كه انگشت شما برای شمارش تعداد نبض در محل مربوطه قرار دارد تنفس بیمار را نیز شمارش كنید زیرا
ممکن است اگر بیمار احساس كند كه نفس های او شمارش میشو ،تعداد آن را تغییر دهد).
 .2دستها را بشوئید.
 .3بیمار را در وضعیت راحتی قرا دهید ،ترجیح ًا نشسته و یا خوابیده كه زاویۀ سر او  45-60درجه باشد .مطمئن
شوید كه قفسۀ سینۀ وی قابل رؤیت است.
 .4دست بیمار را در وضعیت شل روی شکم یا قسمت تحتانی قفسه صدری قرار دهید .یك چرخه كامل تنفسی
(یك دم و یا بازدم) را مشاهده كنید.
 .5پس از مشاهدۀ یك چرخۀ تنفسی ،به ساعت خود نگاه كرده و شروع به شمارش نمایید
 .6در صورتی كه ریتم منظم باشد ،تعداد تنفس ها را در  30ثانیه حساب كرده و در دو ضرب نمائید .در صورتی كه
ریتم نامنظم ،كمتر از  12و یا بیشتر از  20باشد ،آن را در یك دقیقۀ كامل بشمارید.
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 .7عمق تنفس ها را یادداشت كنید .ارزیابی آن با مشاهدۀ درجه حركت قفسۀ سینه در هنگام شمارش تعداد تنفس
ها انجام می شود  .به صورت فعال میتوان عمق تنفس را با لمس حركات دیوارۀ قفسه صدری و یا سمع قسمت
خلفی توراكس پس از شمارش تعدا تنفس ،ارزیابی نمود  .انواع درجات عمق به صورت سطحی ،طبیعی و عمیق
است.
 .8ریتم چرخۀ تنفسی را یادداشت كنید .تنفس طبیعی ،منظم و پیوسته می باشد.
 .9دستها را بشوئید.
 .10در صورت نیاز ،یافته را برای بیمار توضیح دهید.

ارزشيابي تکويني
از دو تن از دانشجویان خواسته می شود كه نحوه انجام اندازه گیری درجه حرارت دهانی را با ترمومتر جیوه ای بر روی مانکن
با نظارت كامل استاد درس انجام دهد.
از دو تن از دانشجویان خواسته می شود كه نحوه كنترل نبض رادیال را بر روی دانشجویان دیگر با نظارت كامل استاد درس
انجام دهد.
از دو تن از دانشجویان خواسته می شود كه نحوه كنترل تنفس را بر روی دانشجویان دیگر با نظارت كامل استاد درس انجام

دهد.
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عنوان مبحث جلسه سوم :ادامه كنترل عالئم حياتي شامل اندازه گيري فشارخون
اهداف
 .1سنجش و بررسی وضعیت همودینامیك بیمار
 .2ارزیابی تغییرات فشار خون ناشی از فرایند بیماری
 .3بدست آوردن فشار خون پایه جهت ارزیابی های بعدی
 .4اندازه گیری فشارخون قبل از دادن داروهایی كه بر فشارخون تأثیرگذار هستند.

تجهيزات و وسايل مورد نياز
دستگاه فشارسنج (اسفیگمومانومتر) از نوع عقربه دار یا جیوه ای ،گوشی پزشکی (استتوسکوپ) ،پنبه الکل جهت ضد
عفونی كردن گوشی ،برگه ثبت عالیم حیاتی
نحوه اجرا
مرحله اول :بدست آوردن عدد تخميني جهت پر كردن كاف فشارسنج
 .1خود را به بیمار معرفی نمائید.
 .2نام و نام خانوادگی بیمار را از خود او یا همراه وی بپرسید و با دستبند شناسایی مطابقت دهید.
 .3قبل از اجرای روش ،بیمار را از اقدام مورد نظر مطلع كنید .ضرورت انجام كار و نحوه همکاری بیمار را مشخص
كنید.
 .4محیط خصوصی بیمار را فراهم كنید .پرده های اطراف تخت را بکشید و در صورت امکان درب اتاق را ببندید.
 .5دستهای خود را بشوئید.
 .6حداقل به مدت پنج دقیقه قبل از سنجش فشار خون از بیمار بخواهید در حالت نشسته یا درازكش استراحت
كند .در صورت امکان روی صندلی بنشینید .
 .7از بیمار بخواهید كه در هنگام اندازه گیری فشار خون صحبت نکند.
 .8اطمینان یابید كه بیمار كافئین یا سیگار را  30دقیقه قبل از سنجش فشار خون ،استفاده نکرده است.
 .9وضعیت بیمار را تصحیح نمایید :بیمار به صورت نشسته یا خوابیده قرار گیرد و ساعد بیمار در سطح قلب و كف
دست به سمت باال باشد .اگر نشسته است ،به صندلی یا تخت تکیه دهد و دست وی را نیز روی تکیه گاه قرار دهید
و به بیمار آموزش دهید كه پاهایش را صاف و بدون انداختن روی یکدیگر قرار دهد.
دليل :انداختن پاها روی یکدیگر موجب افزایش فشارخون سیستولیك می گردد.
 .10اطمینان پیدا كنید كه كاف فشارسنج خالی از هوا باشد.
ال كنار بزنید.
 .11كاف فشارسنج را روی لباس نبندید و با حفظ خلوت بیمار پوشش بازوی وی را كام ً
دليل :لباس تنگ موجب احتقان شده و می تواند موجب گزارش افزایش كاذب فشار خون گردد.
 .12پیچ تنظیم فشار دستگاه را در جهت عقربۀ ساعت بچرخانید تا بسته شود.
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 .13بازوبند (كاف) فشارسنج را  2/5سانتیمتر باالتر از حفره آرنج دور بازوی بیمار ببندید .طوری كه مركز كیسه
هوای بازوبند روی شریان براكیال قرار گیرد.
 .14با سه انگشت میانی نبض رادیال را لمس نمائید.
 .15كاف فشارسنج را پمپ كنید ،درجه دستگاه را در نقطه ای كه دیگر نبض را لمس نمیكنید به خاطر بسپارید
(این نقطه می تواند تخمینی از فشار سیستولیك باشد).
 .16سپس هوای كاف را كامل تخلیه نمائید و دو دقیقه صبر كنید.

نحوه بستن كاف و قرار دادن مانومتر

مرحله دوم :اندازه گيري فشارخون بازو با استفاده از گوشي
 .17هر كدام از گوشی های استوتوسکوپ را بر اساس زاویه صحیح ،وارد گوش كرده تا راحت تر بشنوید و مطمئن
شوید كه لوله های گوشی آزاد و بدون پیچ خوردگی قرار گرفته است.
دليل :قرار گرفتن صحیح گوشی ،درك بهتری از صدا را تضمین میكند .قرار گرفتن نادرست گوشی باعث مات شدن
صداها می گردد كه در اغلب موارد با مقادیر پایین و اشتباه سیستول و مقادیر باال و اشتباه دیاستول همراه است.
 .18سطح دیافراگم گوشی را پس از ضدعفونی كردن مستقیم ًا روی نبض براكیال كه در امتداد انگشت كوچك در
ناحیه حفره آرنج قرار دارد ،بگذارید.
 .19دیافرگم را با انگشت شست و اشاره روی محل ثابت نگه دارید.
 .20مطمئن شوید كه پیچ تنظیم فشار دستگاه بسته است.
 .21در صورتی كه برای اولین بار فشارخون بیمار را كنترل می كنید كاف را به سرعت ،تا  30میلی متر جیوه باالتر
از نقطه ای كه در مرحله اول نبض در لمس ناپدید شد ،متسع كنید.
نکته :چنانچه فشار خون بیمار به طور منظم اندازه گیری و ثبت می شود كاف را تا  30میلی متر جیوه بیشتر از
آخرین فشار سیستولیك ثبت شده متسع نمائید.
 .22سپس پیچ دستگاه را به آرامی باز كرده و اجازه دهید كه عقربۀ فشار سنج یا جیوه به میزان  2-3میلی متر
جیوه در ثانیه پایین بیاید.
 .23در هنگام شنیدن صدای واضح اول ،به عقربۀ فشار سنج نگاه كنید این عدد نمایانگر فشار سیستول میباشد.
شدت صدا به تدریج افزایش می یابد.
 .24به خالی كردن كاف ادامه دهید .به نقطه ای كه صدا مات یا ناپدید میشود ،توجه كنید .عددی كه عقربه در این
مرحله نشان می دهد نماینگر فشار دیاستولیك میباشد.
 .25در ثبت فشارخون بیمار ابتدا فشار سیستول و سپس فشار دیاستول ثبت شود مانند .110/80

ارزشيابي تکويني
از تمامی دانشجویان خواسته می شود كه نحوه كنترل فشارخون را بر روی دانشجویان دیگر با نظارت كامل استاد درس انجام

دهند.
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عنوان مبحث جلسه چهارم :نحوه قرار دادن لوله بيني معده اي )(NGT
اهداف
 .1تغذیه و دارو درمانی در بیمارانی كه قادر به بلغ یا غذا خوردن از راه دهان نیستند.
 .2تخلیه محتویات معده به منظور كاهش فشار معده و بررسی آزمایشگاهی
 .3تخلیه و شستشوی معده در خونریزی ها یا مسمومیت ها
تجهيزات و وسايل مورد نياز
سوند بینی ـ معدهای در اندازه مناسب ،ژل لوبریکنت محلول در آب یا ژل لیدوكائین ،كاغذ مخصوص تعیین ،PH
حوله ،چسب ،دستکش یکبار مصرف ،گاز ،چراغ قوه ،رسیور ،گوشی پزشکی ،لیوان آب و نی ،سرنگ گاواژ
نحوه اجرا
 .1خود را به بیمار معرفی كنید.
 .2نام و نام خانوادگی بیمار را از خود او یا همراه وی بپرسید و با دستبند شناسایی مطابقت دهید.
 . 3در صورتی كه بیمار هوشیار است قبل از اجرای روش ،بیمار را از اقدام مورد نظر مطلع كنید .ضرورت انجام كار و
نحوه همکاری بیمار را مشخص كنید.
 .4محیط خصوصی بیمار را فراهم كنید.
 .5بیمار را در پوزیشن نشسته یا نیمه نشسته قرار دهید .اگر بیمار در این پوزیشن محدودیت دارد ،این كار را در
پوزیشن خوابیده به پشت انجام دهید ویك بالش زیر شانههای بیمار قرار دهید .و در صورتی كه بیمار هوشیار نیست
وی را در پوزیشن خوابیده به پهلو قرار دهید.
 . 6در صورتی كه مجبور به استفاده از چسب های غیر تجاری هستید ،یك تکه  10سانتیمتری چسب ببرید و 5
سانتیمتر انتهای آن را از وسط به طور طولی ببرید و كنار بگذارید.
 .7دستها را بشوئید و دستکش بپوشید.
 .8زیر چانه و روی قفسه سینه یك پد یا حوله پهن كنید.
 .9با چراغ قوه سالمت مخاط بینی را بررسی كنید و از بیمار بخواهید یك سوراخ بینی خود را گرفته و از سوراخ
دیگر به طور طبیعی تنفس كند .سوراخی را انتخاب كنید كه تنفس از آن راحتتر است.
 .10برای اندازه گیری طول كاتتر بینی – معده ای ،نوك سوند را دقیقاً كنار سوراخ بینی بیمار قرار داده آن را تا نرمه
گوش و سپس از آنجا تا زائده گزیفوئید استخوان جناغ سینه امتداد دهید و یك الی دو سانتیمتر پایینتر از آن را
عالمت گذاری كنید.
نکته :برای جایگذاری سوند در دئودنوم یا ژژنوم 20 ،تا  30سانتیمتر به این مقدار اضافه شود.
 .11سر سوند را به اندازه  2/5تا  5سانتیمتر با ماده لغزاننده (ژل لوبریکنت محلول در آب) آغشته كنید به این
منظور می توانید مقداری از ژل را روی یك گاز ریخته و سر سوند را روی گاز بمالید.
 .12برای كاهش حس ناخوشایند بیمار میتوان از ژل یا اسپری لیدوكائین استفاده كرد یا از وی بخواهید به مدت
چند دقیقه یك تکه یخ را در دهان گذاشته نگه دارد.
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 .13از بیمار بخواهید سر خود را كمی به بطرف عقب نگهدارد (در صورتیكه هوشیاری خوبی ندارد خودتان اینكار را
انجام دهید) و سوند را از بینی به سمت نازوفارنکس خلفی و بطرف گوش حركت دهید.
 . 14بعد از اینكه لوله را تا حلق وارد كردید از بیمار بخواهید تا سرش را به طرف سینه خم كند و چانه را به سینه
بچسباند.
 . 15در این مرحله در صورتی كه بیمار هوشیار است و رفلکس بلع دارد ،می توان یك لیوان آب با نی یا تکه ای یخ
به بیمار داد و او را تشویق به عمل بلع نماییم و سوند را تا محلی كه مشخص كرده بودید ،وارد كنید.
دليل :این كار كمك میكند تا سوند همراه با بلع به راحتی وارد مری شود.
 .16در صورتیكه بیمار دچار حالت تهوع شدهاست یا سرفه میكند ،محل لوله را با آبسالنگ و چراغ قوه كنترل كنید
زیرا ممکن است سوند در پشت گلو جمع شده باشد.
 .17در هنگام اجرای كار در صورت ایجاد مشکالت تنفسی (نفسنفس زدن ،سرفه ،سیانوز) كار را متوقف كرده و
سوند را یا كمی باال بکشید و یا خارج كنید.
 .18به یکی از روشهای زیر مطمئن شوید كه سوند داخل معده بیمار است.
الف) سرنگ گاواژ را به انتهای لوله وصل كرده و حدود  5تا  10سی سی از محتویات معده را آسپیره كنید .با كاغذ
مخصوص PH ،آن را اندازهگیری كنید PH .بین  1تا  5شاخص خوبی برای اطمینان از جایگذاری سوند در معده
است.
ب) حدود  30سی سی هوا را داخل سرنگ كشیده و سرنگ را به انتهای سوند معده وصل كرده ،و در حالی كه
گوشی پزشکی را روی اپیگاستر قرار داده اید ،بطور ناگهانی هوا را به داخل معده وارد كنید سپس صدای عبور هوا را
سمع كنید.
نکته :روش فوق روشی معتبر برای تایید جایگذاری سوند در معده نیست.

ورود هوا با فشار داخل معده جهت تأييد جايگذاري سوند

ج) انتهای سوند بینی -معده را داخل لیوان آب قرار دهید در صورتی كه حباب های هوا به وارد آن شد ،نشان دهنده
این است كه سوند وارد ریه شده و بایستی سریعا آن را خارج نمائید.
د) گاهی برای اطمینان از جاگذاری صحیح سوند با دستور پزشك از رادیوگرافی استفاده میشود.
 .19دستکشها را خارج كنید.
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 .20سوند را با چسب در محل بینی بیمار ثابت كنید .برای تثبیت سوند معده از چسب بستهبندی شده مخصوص
لوله نازوگاستریك استفاده كنید یا یك تکه  10سانتیمتری چسب ببرید و  5سانتیمتر انتهای آن را از وسط به طور
طولی ببرید ،سپس انتهای بریده نشده چسب را روی تیغه بینی بیمار بگذارید و انتهای بریده شده چسب را پس از
چسباندن به زیر و روی لوله ،به روی بینی بچسبانید.

نحوه ثابت نمودن سوند معده به بيني

 .21سوند را به یکی از دو روش ذیل به لباس بیمار ثابت كنید:
الف) یك كش الستیکی به دور انتهای سوند پیچیده و آن را به وسیله یك سنجاق قفلی به لباس بیمار وصل كنید.
ب) یك تکه نوار چسب را به دور سوند پیچیده و آنرا به وسیلهی سنجاق قفلی به لباس بیمار وصل كنید.
 .22بر حسب نیاز سر سوند ممکن است به كیسه تخلیه و یا دستگاه ساكشن وصل شود و یا در غیر این صورت آن را
كالمپ كرده داخل یك گاز تمیز قرار دهید تا آلوده نشود.
 .23بیمار را در وضعیت راحتی قرار دهید.
 .24اهمیت رعایت بهداشت دهان را به بیمار آموزش دهید و برای انجام آن به وی كمك كنید.
 .25دستها را بشوئید.
 .26مشاهدات خود را ثبت كنید.

ارزشيابي تکويني

از سه تن از دانشجویان خواسته می شود كه نحوه قرار دادن  NGTرا بر روی مانکن با نظارت كامل استاد درس انجام دهند.

15

عنوان مبحث جلسه پنجم :نحوه انجام انماي پاك كننده و انما از طريق كولستومي
.1انماي پاك كننده
اهداف
 .1تحریك حركات دودی و رفع نفخ یا یبوست
 .2نرم نمودن مدفوع
 .3پاك كردن كولون جهت انجام رویه های پزشکی
 .4تخلیه روده ها قبل از عمل جراحی
تجهيزات و وسايل مورد نياز
لوله ركتال مناسب (بالغین شماره  22-30و اطفال شماره  ،)12-18سرم شستشو ،ست سرم ،پد ضد آب ،ژل،
دستمال توالت ،رسیور ،دستکش یکبار مصرف ،لگن ،پایه سرم
نحوه اجرا
 .1خود را به بیمار معرفی كنید.
 .2نام و نام خانوادگی بیمار را از خود او یا همراه وی بپرسید و با دستبند شناسایی مطابقت دهید.
 .3در صورتی كه بیمار هوشیار است قبل از اجرای روش ،بیمار را از اقدام مورد نظر مطلع كنید .ضرورت انجام كار و
نحوه همکاری بیمار را مشخص كنید.
 .4دستهای خود را بشوئید .
 .1دستکش بپوشید.
 .2بیمار را در پوزیشن خوابیده به پهلو (ترجیحا پهلوی چپ) قرار دهید .در حالی كه زانوی پای رویی خمیده
میباشد.
دليل :محلول انما بر اساس جاذبه زمین از انحنای كولون سیگموئید و ركتوم عبور كند و محلول احتباس نیابد.
 .3دروشیت را در زیر ران و باسن بیمار پهن كنید.
 .4بدن بیمار را بپوشانید بطوری كه فقط ناحیه مقعد مشخص باشد.
 .5لگن را در دسترس قرار دهید .پایه سرم را  30تا  45سانتیمتر باالتر از باسن بیمار تنظیم كنید.
 .6ست سرم را به سرم شستشو وصل نمائید.
نکته :دمای مناسب محلول شستشو 40-43 ،درجه سانتیگراد برای بالغین و  37/5درجه سانتیگراد برای اطفال
می باشد.
 .7لوله ركتال را به ست سرم متصل و آن را هواگیری نمائید.
 .8ركتال توپ را از محلی نزدیك به انتها كلمپ نمائید.
 .9باسن را باز نموده ناحیه ركتوم را از نظر هر گونه موارد غیر طبیعی مانند هموروئید و پروالپس معاینه كنید.
 .10سر لوله ركتال را با گاز آغشته به ژل در حدود  10تا  5سانتی متر نرم كنید.
 .11با دست غیر غالب خود ،باتکس بیمار را باز كرده و نوك لوله ركتال را به آرامی در جهت ناف بیمار وارد نمائید.
(طول وارد نمودن لوله برای بالغین  7/5 -10سانتیمتر و كودكان  5 -7/5سانتیمتر و برای نوزادان 2/5 – 3/5
سانتیمتر است).
 .12هنگام وارد كردن ركتال تیوپ جهت شل شدن اسفنگتر خارجی مقعد ،به بیمار بگوئید نفس عمیق و آهسته
بکشد.
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 .13لوله ركتال باید بطور ثابت تا اتمام مایع در ركتوم قرار داشته باشد.
 .14كلمپ متصل به ركتال تیوب و كلمپ ست سرم را باز نموده و اجازه دهید حجم مورد نظر( طبق دستور پزشك)
در مدت  5-10دقیقه وارد كولون شود.
نکته :در صورتی كه بیمار در حین ورود مایع احساس دفع یا درد داشت جریان محلول را ابتدا كم كنید و در صورت
وجود درد شدید شکمی ،اتساع یا كرامپ شدید و یا وجود خونریزی از مقعد جریان ورود محلول را قطع كنید.
 .15لوله را بعد از وارد نمودن محلول كلمپ نمائید.
 .16یك گاز در اطراف مقعد قرار داده و به آرامی لوله ركتال را خارج نمائید.
 .17به بیمار آموزش دهید كه احساس نفخ شکم طبیعی بوده و محلول را تا جایی كه امکان دارد یا حدود 5 -15
دقیقه در خود نگهدارد.
 .18پس از آن به بیمار كمك كنید تا به دستشویی رفته یا بر روی بدپن قرار گیرد.
 .19بییمار در وضعیت راحت قرار دهید.
 .20وسایل را جمع كنید.
 .21دستهای خود را بشوئید.
.2انما از طريق كولستومي
اهداف
 .1تحریك حركات دودی روده و كمك به تخلیه مدفوع
 .2كاهش بو جهت تامین آسایش بیمار
نکات مورد بررسي
 .1توجه به محلول برگشتی
 .2وضعیت پوست اطراف استوما
 .3واكنش بیمار
تجهيزات و وسايل مورد نياز
دروشیت ،ركتال تیوپ ،پایه سرم ،دستکش یکبار مصرف ،ژل ،گاز تمیز ،رسیور ،كیسه كولستومی ،سرم شستشو،
صابون مالیم یا محلول تمیز كننده.
نحوه اجرا
 .1خود را به بیمار معرفی كنید.
 .2نام و نام خانوادگی بیمار را از خود او یا همراه وی بپرسید و با دستبند شناسایی مطابقت دهید.
.3در صورتی كه بیمار هوشیار است قبل از اجرای روش ،بیمار را از اقدام مورد نظر مطلع كنید .ضرورت انجام كار و
نحوه همکاری بیمار را مشخص كنید.
 .4دستهای خود را بشوئید.
.5دستکش بپوشید.
 .1بیمار را به پهلویی كه استوما دارد بخوابانید (در صورت تمایل بیمار می تواند روی توالت فرنگی بنشیند).
 .2دروشیت را زیر ناحیه كولستومی پهن كرده و رسیور را كنار بیمار قرار دهید.
 .3ست سرم را به سرم شستشو متصل و آن را هوا گیری كنید.
داليل :وارد شدن هوا به داخل روده موجب اسپاسم روده می شود.
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 .4سرم را به پایه سرم آویزان كنید به گونه ای كه  30تا  45سانتی متر باالتر از استوما باشد.
 .5چسب كیسه كولستومی جدید را برداشته و آنرا در دسترس خود قرار دهید.
 .6سر ركتال تیوپ را به اندازه  7تا  5سانتی متر به ژل آغشته نمائید.
 .7كیسه كولستومی را با مالیمت از پوست جدا كنید.
 .8پوست اطراف استوما را با آب و صابون تمیز ،و وضعیت پوست را بررسی نمائید.
 .9در صورت نیاز دهانه كولستومی را گشاد كنید .برای این كار پس از پوشیدن دستکش سر انگشت كوچك را
آغشته به ژل كرده ،انگشت را به آرامی داخل استوما كرده و دهانه استوما را به اندازه كافی گشاد كنید.
 .10لوله را به آرامی حدود  7سانتیمتر وارد استوما كنید.
 .11كلمپ ست سرم را باز كنید تا محلول طی  10تا  5دقیقه وارد لوله شود.
نکته :حجم سرم مورد نیاز جهت انما بر حسب تحمل بیمار  500تا  300سی سی میباشد.
 .12یك گاز روی استوما اطراف ركتال تیوپ قرار داده ،و ركتال تیوپ را سریع بیرون بکشید.
 .13پوست اطراف استوما را به صورت ضربه ای با گاز یا دستمال خشك كنید.
 .14كیسه كولستومی را در صورت لزوم تعویض نمائید و به پوست متصل نمائید.
نکته :در صورتی كه بیمار قادر به حركت باشد جهت تخلیه كامل روده ،وی را به راه رفتن تشویق نمائید .در غیر این
صورت از بیمار بخواهید به آرامی شکم خود را ماساژ داده تا تخلیه انجام شود.
 .15وسایل مورد نظر را جمع نمائید.
 .16دست های خود را بشویید.

ارزشيابي تکويني
از سه تن از دانشجویان خواسته می شود كه نحوه

انجام انما را بر روی مانکن با نظارت كامل استاد درس انجام دهند.
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عنوان مبحث جلسه ششم :دارودرماني :استعمال داروهاي غيرتزريقي(خوراكي ،قطره ،
اسپري)
اصول و قوانين كلي در تجويز داروها
✓ كارت دارویی و كاردكس را با پرونده بیمار چك كنید.
✓ اگر چنانچه خط پزشك خوانا نمیباشد فوراً با او تماس بگیرید.
✓ در صورتی كه نام دارو برای شما تازگی دارد به كتاب اطالعات دارویی مراجعه نمائید.
✓ به تاریخ انقضاء و بر چسب دارو توجه كنید.
✓ از تجویز داروهای بدون برچسب خودداری كنید.
براي تجويز دارو از قانون  3بار چک استفاده نمائيد:
 .1زمان برداشتن دارو از قفسه دارویی
 .2قبل از قرار دادن دارو در ظرف دارویی یا قبل از كشیدن داروهای تزریقی
 .3زمان برگرداندن دارو به قفسه دارویی یا زمان تجویز دارو
از  8قانون صحيح جهت تجويز دارو استفاده كنيد:
 .1بیمار را با استفاده از نام و نام خانوادگی یا از روی دستبند به طرز صحیحی شناسایی كنید(.بيمار صحيح)1
 .2داروی بیمار را به طور صحیح بررسی نمائید و آن را آماده كنید(.داروي صحيح)2
 .3میزان یا دوز صحیح دارو را كنترل كنید(.دوز صحيح)3
 .4زمان صحیح دارو را كنترل كنید(.زمان صحيح)4
 .5راه و طریقه مصرف صحیح تجویز دارو را كنترل كنید(.راه مصرف صحيح)5
 .6تجویز صحیح دارو را كنترل كنید( .تجويز صحيح)6
 .7دارو را به طرز صحیح ثبت نمائید(.ثبت صحيح)7
 .8كنترل واكنش و پاسخ مناسب بیمار به دارو بررسی شود( .پاسخ مناسب صحيح)8
نکات قابل توجه در تجويز داروها
✓ قبل از دادن دارو از بیمار در مورد حساسیت دارویی سوال كنید.
✓ دارویی را به بیمار بدهید كه خودتان آماده نموده اید یا بر حسن آماده سازی آن نظارت داشته اید.
✓ از دادن داروهایی كه خودتان آماده ننموده اید ،خودداری كنید.
Right Patient

1
2

Right Drug
Right Dose
4
Right Time and Frequency
5
Right Route
6 Right Prescribing
7
Right Documentation
8
Right Response
3
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✓ زمان تجویز داروها را طوری انتخاب كنید كه حداكثر اثر درمانی و حداقل عوارض را ایجاد كند.
✓ با استفاده از كارت دارویی به بیمار دارو بدهید.
✓ برنامه دارویی را طوری تنظیم كنید كه تداخل دارویی ایجاد نشود.
✓ برنامه دارویی را طوری تنظیم كنید كه راحتی و آسایش بیمار فراهم گردد.
✓ هنگام تجویز داروهای خوراكی به مقدار كافی آب در اختیار بیمار قرار دهید.
✓ بر نحوه مصرف دارو كامالً نظارت داشته باشید.
✓ به هیچ وجه دادن دارو را به افراد غیرحرفه ای محول ننمائید.
✓ هنگام آماده سازی داروهای تزریقی نکات استریل را رعایت كنید.
✓ در تجویز داروهایی كه نیاز به كنترل عالئم حیاتی دارند ،قبل از دادن دارو عالئم حیاتی بیمار را كنترل كنید.
✓ در صورت مشاهده عوارض دارویی ،از دادن دارو اجتناب كرده و پزشك را مطلع سازید.
✓ سینی دارو را در اتاق دارو و بیرون از اتاق بیمار آماده كنید.
✓ هنگام دادن دارو ترالی دارو را به حال خود رها نکنید.
✓ قفسه دارویی را پس از آماده سازی دارو ،قفل نمائید.
✓ تاریخ و ساعت تجویز دارو را در پرونده بیمار ثبت كنید.
در صورتي كه دارو به شکل قرص يا كپسول ميباشد به روش زير آن را آماده كنيد:
➢ كلیه داروهای مربوط به یك بیمار را بدون تماس با دست در ظرف مخصوص همان بیمار قرار دهید.
➢ قرص و كپسول ها را داخل ظرف دارویی قرار دهید.
➢ در صورت نیاز به نصف كردن قرص دستکش تمیز بپوشید و توسط وسیله مخصوص دارو را نصف نمائید.

➢ قرصها یا كپسول هایی را كه دارای پوشش خارجی می باشند تا زمان تجویز به بیمار ،از پوشش خود خارج نکنید.
➢ چنانچه بیمار قادر به بلعیدن قرص نیست دارو را به صورت پودر درآورده و به صورت محلول به او بدهید.
➢ پس از برداشتن دارو درب شیشه یا قوطی دارو را ببندید.
در صورتي كه دارو به شکل مايع و شربت ميباشد به روش زير آن را آماده كنيد:
➢ شیشه دارو را به خوبی تکان دهید.
➢ شیشه محلول دارویی را طوری در دست بگیرید كه برچسب آن در معرض دید قرارگیرد.
➢ بعضی از شربت های دارویی به صورت پودر میباشد كه باید بر اساس دستورالعمل تهیه آن با آب جوشـیده سـرد
شده مخلوط كرده و سپس مصرف نمائید.
➢ برای اندازه گیری دقیق داروهای محلول ،دارو را در ظرف مدرج ریخته و ظرف را هـم سـطح چشـم هایتـان قـرار
دهید.
➢ سر شیشه را با یك گاز مرطوب پاك كرده و درب آن را ببندید.
➢ در صورتی كه حجم دارو كمتر از  10سی سی میباشد ،جهت اندازه گیری دارو از سرنگ بدون نیدل استفاده
نمائید.
➢ در صورت تغییر رنگ دارو یا كدر شدن آن از مصرف دارو خودداری كنید.
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استعمال قطره و پماد چشمي
اهداف
 .1استعمال داروی چشمی به منظور درمان عفونت
 .2گشاد كردن مردمك در انجام آزمایشات
 .3بررسی وضعیت قرنیه یا گلوكوم
تجهيزات و وسايل مورد نياز
كارت دارویی ،دستکش تمیز ،گلوله های پنبه آغشته به سرم فیزیولوژی استریل ،پد استریل چشـمی ،چسـب ،داروی
دستور داده شده ،گاز یا پنبه تمیز.
نحوه اجرا
 .1خود را به بیمار معرفی نمائید.
 .2نام و نام خانوادگی بیمار را از خود او یا همراه وی بپرسید و با دستبند شناسایی مطابقت دهید.
 .3قبل از اجرای روش ،بیمار را از اقدام مورد نظر مطلع كنید .ضرورت انجام كار و نحوه همکاری بیمار را مشخص
كنید.
 .4به بیمار بگوئید استعمال داروی چشمی معموالً دردناك نیسـت ،لـیکن برخـی تركیبـات دارویـی در ابتـدا باعـث
سوزش چشم می شوند.
 .5بیمار را در وضعیت نشسته یا خوابیده به پشت در حالی كه سر به عقب متمایل شده است قرار دهید.
 .6در صورت وجود پانسمان چشمی آن را از روی چشم بیمار بردارید.
 .7دستها را شسته و دستکش بپوشید.
 .8درصورت نیاز با گاز استریل آغشته به محلول سرم فیزیولوژی مژه ها و پلك ها را از گوشه داخلی به طـرف گوشـه
خارجی چشم تمیز كرده و از هر گاز فقط یکبار استفاده كنید.
 .9داروی چشمی را از نظر نام ،غلظت و تعداد قطرات كنترل كنید.
 .10یك گلوله پنبه یا قطعه ای گاز را در اختیار بیمار قرار دهید تا پس از ریختن قطره ،با فشار دادن آن روی
مجرای اشکی -بینی مانع از ورود دارو به بینی شود و یا پمادهای اضافی را از پلك ها و مژه ها پاك كند.
 .11در كنار بیمار قرار بگیرید و از او بخواهید كه به طرف سقف نگاه كند .سپس پلك پایین را با قـراردادن انگشـتان
یا شست دست غیر غالب روی استخوان گونه درست زیر چشم ،به طرف پایین بکشید تا حفره تحتانی ملتحمه ظـاهر
شود(درصورت وجود تورم در پلك ها با احتیاط عمل كنید).
 .12نوك قطره چکان را به فاصله  1-2سانتیمتری حفره چشم و ملتحمه تحتانی نگه داشته و تعداد قطرات دسـتور
داده شده را در ثلث خارجی حفره ملتحمه تحتانی بچکانید (قطره چکان به هیچ عنوان نباید با قرنیـه و مخـاط پلـك
تماس پیدا كند).
 .13در صورت استعمال پماد ،قسمت ابتدایی دارو را دور ریخته ،سپس با نگه داشتن لوله دارو باالی حفـره ملتحمـه
تحتانی ،در حدود  2سانتیمتر از پماد را به آرامی از گوشه داخلی به طرف گوشه خارجی چشم بریزید.
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 .14دست را از گونه بیمار بردارید تا پلك به حالت اولیه خود بر گردد.
 .15از بیمار بخواهید تا به آرامی چشم خود را ببندد ،لیکن پلك ها را نفشارد ،تـا دارو سـطح كـره چشـم را آغشـته
كند.
 .16در مورد قطرات چشمی با استفاده از پنبه یا گاز تمیز باید حداقل به مدت  30ثانیـه بـه دهانـه مجـرای اشـکی-
بینی فشار وارد آورید ،تا از خروج دارو از این طریق جلوگیری شود.
 .17پس از استعمال پماد چشمی به بیمار بگوئید كه ممکن است برای چند دقیقه دیدش تار شود.
 .18در صورت لزوم با استفاده از پنبه تمیز پلك ها را از داخل به طـرف خـارج تمیـز كـرده و داروی اضـافی را پـاك
كنید.
 .19در صورتی كه بیمار دو قطره مختلف دارد قطره دوم را  10دقیقه بعد بچکانید.
 .20دستکش ها را خارج كنید.
 .21درصورت نیاز با استفاده از پد چشمی ،چشم را پوشانیده و با چسب آن را در محل ثابت كنید.
 .22وسایل را به محل مربوطه برگردانید و توجه الزم را از آنها به عمل آورید.
 .23دستها را بشوئید.
 .24واكنش فوری بیمار را پس از چکانیدن قطره و مجدداً پس از اثر بخشی دارو بررسی كنید.
نکته :قطرات چشمی استریل میباشد .قطره ای را كه باز می كنید تـا  30روز قابـل اسـتفاده میباشـد در غیـر ایـن
صورت آن را دور بیاندازید.

استعمال قطره بيني
اهداف
 .1استعمال داروی بینی به منظور درمان عفونت
 .2رفع احتقان بینی
 .3نرم كردن ترشحات و تسهیل خروج آنها
تجهيزات و وسايل مورد نياز
كارت دارویی ،دستکش تمیز ،قطره دستور داده شده ،گاز.
نحوه اجرا
 .1خود را به بیمار معرفی نمائید.
 .2نام و نام خانوادگی بیمار را از خود او یا همراه وی بپرسید و با دستبند شناسایی مطابقت دهید.
 .3قبل از اجرای روش ،بیمار را از اقدام مورد نظر مطلع كنید .ضرورت انجام كار و نحوه همکاری بیمار را مشخص
كنید.
 .4محیط خصوصی بیمار را فراهم كنید .پرده های اطراف تخت را بکشید و در صورت امکان درب اتاق را ببندید.
 .5دستهای خود را بشوئید.
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 .6بینی بیمار را تمیز كنید و یا از بیمار بخواهید كه ترشحات داخل بینی خود را تخلیه كند بـه رنـگ ،بـو و غلظـت
ترشحات توجه كنید.
 .7در صورتی كه بیمار ماسك دارد آن را بردارید.
 .8بیمار را در وضعیت مناسب قرار دهید.
✓ در صورتی كه هدف رسیدن دارو به فارنکس خلفی میباشد ،بیمار را در وضعیت خوابیده بـه پشـت قـرار دهیـد و
سر بیمار به صورت خم شده به عقب قرار گیرد.
✓ در صورتی كه هدف رسیدن دارو به سینوس اتموئید و اسفنوئید میباشد ،بیمار را در وضعیت خوابیـده بـه پشـت
قرار داده و زیر شانه های بیمار بالش قرار دهید به طوری كه سر بیمار به طرف عقب آویزان باشد.

نحوه ريختن قطره بيني جهت رسيدن دارو به سينوس اتموئيد و اسفنوئيد

✓ در صورتی كه هدف رسیدن دارو به سینوس فرونتال و ماگزیالری میباشد ،بیمار را در وضعیت خوابیده به پشـت
قرار داده و زیر شانه های بیمار بالش قرار دهید به طوری كه سر بیمار به طرف عقب آویزان باشـد .سـر بیمـار را بـه
سمت سینوس مبتال بچرخانید.
 .9دستها را شسته و دستکش بپوشید.

نحوه ريختن قطره بيني جهت رسيدن دارو به سينوس فرونتال و ماگزيالري

 .10درب قطره را باز كنید.
 .11قطره چکان را طوری وارد بینی بیمار كنید كه  1سانتیمتر آن داخل بینی باشد.
 .12برای هر بیمار از قطره مخصوص همان بیمار استفاده كنید.
 .13قطرات دستور داده شده را در بینی بیمار بچکانید.
 .14به بیمار توصیه كنید  5دقیقه دارو را در بینی نگه دارد و در همان وضعیت بماند و در این مدت از طریـق دهـان
تنفس كند.
 .15یك عدد گاز در اختیار بیمار قرار دهید تا پس از ریختن قطره بینی ،اضافی قطره ها را پاك كند.
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 .16دستکش ها را خارج كنید.
 .17بیمار را در وضعیت راحت قرار دهید.
 .18واكنش فوری بیمار را پس از چکانیدن قطره و مجدداً پس از اثر بخشی دارو را بررسی كنید.
 .19وسایل را به محل مربوطه برگردانید و توجه الزم را از آنها به عمل آورید.
 .20دستها را بشوئید.

استعمال قطره گوش
اهداف
 .1استعمال داروی گوش به منظور درمان عفونت
 .2شستشوی گوش
 .3كاهش التهاب
 .4خارج كردن حشرات
تجهيزات و وسايل مورد نياز
كارت دارویی ،دستکش تمیز ،قطره دستور داده شده ،اپلیکاتور ،سرم نرمال سالین ،گاز.
نحوه اجرا
 .1خود را به بیمار معرفی نمائید.
 .2نام و نام خانوادگی بیمار را از خود او یا همراه وی بپرسید و با دستبند شناسایی مطابقت دهید.
 .3قبل از اجرای روش ،بیمار را از اقدام مورد نظر مطلع كنید .ضرورت انجام كار و نحوه همکاری بیمار را مشخص
كنید.
 .4محیط خصوصی بیمار را فراهم كنید .پرده های اطراف تخت را بکشید و در صورت امکان درب اتاق را ببندید.
 .5دستهای خود را بشوئید.
 .6ترشحات الله و دهانه مجرای خارجی گوش بیمار را با استفاده از اپلیکاتور آغشته به محلول سرم فیزیولوژی تمیـز
كنید.
 .7بیمار را به پهلو به طوری كه گوش مبتال باال باشد ،قرار دهید.
 .8در بزرگساالن الله گوش را به باال و عقب و در كودكان زیر  3سال به پائین و عقب بکشید.
 .9دستها را شسته و دستکش بپوشید.
 .10تعداد قطرات دستور داده شده را به دیواره مجرای گوش بچکانید (دمای قطرات باید هم دمای بدن باشد).
 .11بعد از ریختن قطره الله گوش را رها كرده و تراگوس گوش را فشار دهید.
 .12به بیمار توصیه كنید  5تا 10دقیقه دارو را در گوش نگه دارد و در همان وضعیت بماند.
 .13اگر قطره در هر دو گوش ریخته می شود به فاصله  10دقیقه در گوش بعدی ریخته شود.
 .14یك عدد گاز در اختیار بیمار قرار دهید تا گوش خود را تمیز كند.
 .15دستکش ها را خارج كنید.
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 .16بیمار را در وضعیت راحت قرار دهید.
 .17واكنش فوری بیمار را پس از چکانیدن قطره و مجدداً پس از اثر بخشی دارو بررسی كنید.
 .18وسایل را به محل مربوطه برگردانده و توجه الزم را از آنها به عمل آورید.
 .19دستها را بشوئید.

استعمال اسپري دهاني(افشانه)
اهداف
 .1كمك به خروج ترشحات ریه
 .2پیشگیری از تجمع ترشحات در بیماران مستعد عفونت
 .3تسکین تنگی نفس
تجهيزات و وسايل مورد نياز
كارت دارویی ،داروی دستور داده شده.
نحوه اجرا
.1خود را به بیمار معرفی نمائید.
 .1نام و نام خانوادگی بیمار را از خود او یا همراه وی بپرسید و با دستبند شناسایی مطابقت دهید.
 .2قبل از اجرای روش ،بیمار را از اقدام مورد نظر مطلع كنید .ضرورت انجام كار و نحوه همکـاری بیمـار را مشـخص
كنید .و به او اطالع دهید كه افشانه با هر فشار ،مقدار معینی از دارو را وارد دهان یا بینی میكند.

نحوه فشار دادن اسپري

 .3دستها را بشوئید.
 .4نحوه استفاده از افشانه را به شرح زیر به بیمار آموزش دهید.
✓ بازدم عمیقی قبل از استنشاق دارو انجام دهید.
✓ قسمت دهانی افشانه را به صورتی داخل دهان قرار دهید كه سوراخ آن به طرف گلو قـرار گیـرد و لـب هـا را دور
قسمت دهانی افشانه جمع كنید.
✓ در حالی كه به آرامی و به طور عمیق از دهان عمل دم را انجام می دهید مقدار داروی مـورد نیـاز را بـا فشـردن
روی كپسول حاوی دارو آزاد كنید.
✓ برای  10ثانیه نفس خود را نگه دارید.
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✓ به آرامی از طریق لب های غنچه شده عمل بازدم را انجام دهید.
✓ در صورت استفاده از افشانه برای بینی یکی از مجاری بینی را بسته و قسـمت خـروج داروی افشـانه را در ابتـدای
مجرای دیگر بینی قرار دهید.
✓ در حالی كه به آرامی و به طور عمیق از بینی عمل دم را انجام می دهید مقدار داروی مورد نیاز را با فشردن روی
كپسول حاوی دارو آزاد كنید.
✓ برای  10ثانیه نفس خود را نگه دارید و سپس بازدم انجام دهید.
✓ روش فوق را برای مجرای دیگر بینی نیز انجام دهید.
 .5از بیمار بخواهید دهان خود را با آب ساده شسته و ترشحات بینی خود را خارج كند تا از احتمال تحریك مخاط
و خطر عفونت كاسته شود.
 .6به بیمار در مورد مصرف بیش از اندازه افشانه هشدار دهید زیرا مصرف بـیش از انـدازه دارو عـوارض شـدیدی از
قبیل اسپاسم برونش یا عالیم قلبی ایجاد میكند.
 .7بعد از هر بار استفاده ،قسمت دهانی افشانه را با آب و صابون شسته و خشك كنید ،سپس آن را به محل مربـوط
برگردانید.
 .8دستها را بشوئید.
نکته :حداقل  20-30ثانیه بین استنشاق یك نوع اسپری و  2-5دقیقه بین استنشاق دو نوع اسپری منتظر بمانید.

ارزشيابي تکويني
ازدو تن از دانشجویان خواسته می شود كه نحوه ریختن قطره و پماد چشمی را بر روی مانکن با نظارت كامل استاد درس

انجام دهند.
ازدو تن از دانشجویان خواسته می شود كه نحوه

ریختن قطره بینی را بر روی مانکن با نظارت كامل استاد درس انجام دهند.

ازدو تن از دانشجویان خواسته می شود كه نحوه

ریختن قطره گوش را بر روی مانکن با نظارت كامل استاد درس انجام دهند.

ازدو تن از دانشجویان خواسته می شود كه نحوه استعمال اسپری دهانی را بر روی مانکن با نظارت كامل استاد درس انجام

دهند.

26

عنوان مبحث جلسه هفتم :دارودرماني :تزريقات عضالني و زير جلدي
عضله دورسوگلوتئال (عضله سريني بزرگ)
این محل در بزرگساالن و كودكان باالی  3سال كه عضالت گلوته آل آنها بخوبی تکامل یافته است مورد استفاده قرار
می گیرد .حجم قابل تزریق در این عضله حداكثر  5سی سی میباشد.
جهت تزریق در این عضله ،بیمار به روی شکم می خوابد و پنجه های پا بطرف داخل خم می كند و یا به پهلو
خوابیده و پای باالیی را خم كرده و كمی به سمت شکم خم كند .برای تعیین محل تزریق بر روی این عضله ،ناحیه
باسن را بصورت مربعی در نظر می گیریم كه ضلع باالیی آن به موازات ستیغ ایلیاك و ضلع پایینی آن چین زیر
باسن میباشد .این مربع فرضی را به  4قسمت تقسیم كرده كه ربع فوقانی خارجی باسن محل تزریق در این عضله
میباشد.

نحوه مشخص نمودن محل عضله دورسوگلوتئال

تجهيزات و وسايل مورد نياز
داروی تجویز شده ،دستکش یکبار مصرف ،سرنگ  2-5میلیلیتر برای بالغین و  0/5-2میلیلیتر برای نوزادان و
كودكان ،كاردكس دارویی ،كارت دارویی ،اسپری ضدعفونی كننده ،پنبه ،تیغ اره ،سر سوزن استریل كه طول آن
مناسب محل تزریق و سن بیمار باشد ،به صورت زیر:
✓ كودكان 2/5 -3/8 :سانتیمتر
✓ جهت تزریق در عضله لترالیس بالغین 2/5 -3/8 :سانتیمتر
✓ جهت تزریق در عضله دلتوئید بالغین 2/5 -3/8 :سانتیمتر
✓ جهت تزریق در عضله ونتروگلوتئال بالغین  3/8 :سانتیمتر
نحوه اجرا
 .1خود را به بیمار معرفی نمائید.
 .2نام و نام خانوادگی بیمار را از خود او یا همراه وی بپرسید و با دستبند شناسایی مطابقت دهید.
 .3قبل از اجرای روش ،بیمار را از اقدا م مورد نظر مطلع كنید .ضرورت انجام كار و نحوه همکاری بیمار را مشخص
كنید.
 .4محیط خصوصی بیمار را فراهم كنید .پرده های اطراف تخت را بکشید و در صورت امکان درب اتاق را ببندید
 .5از بیمار در مورد سابقه حساسیت دارویی سوال كنید و در صورت وجود حساسیت پزشك را مطلع نمائید.
 .6بیمار را در وضعیت بدنی راحت قرار دهید.
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 .7دستهای خود را بشویید.
 .8سرنگ را متناسب با حجم دارو انتخاب كنید.
 .9سرنگ و سوزن را به طریق استریل آماده كنید.
 .10دارو را از آمپول یا ویال بکشید.
 .11سرنگ را هواگیری كنید.
 .12سرنگ محتوی داروی تزریقی را دورن پوشش سرنگ ،داخل ظرف یا سینی تزریق قرار دهید.
 .13دستکش یکبار مصرف بپوشید.
 .14بیمار را در وضعیت متناسب با نوع و محل تزریق قرار دهید و قسمت هایی از بدن را كه الزم نیست در معرض
دید باشند ،با ملحفه بپوشانید.
 .15پس از انتخاب محل تزریق ،مطمئن شوید كه محل دردناك نباشد و عاری از هرگونه ضایعه ،تورم ،سفتی و
التهاب موضعی بوده و بطور مکرر استفاده نشده باشد.
دليل :هرگونه توده و غده در محل تزریق می تواند نشان دهنده جذب نامناسب تزریق قبلی باشد.
 .16محل تزریق را با پنبه حاوی مواد ضد عفونی كننده از مركز به محیط تا شعاع  5سانتیمتر پاك كنید .در صورتی
كه از ا سپری های ضدعفونی كننده استفاده می كنید آن را روی محل تزریق بزنید و  30-40ثانیه صبر كنید تا
خشك شود.
دليل :الکل باعث پاك شدن باكتریهای روی پوست شده كه می توانند بوسیله سوزن به داخل بافت نفوذ كنند.
 .17پنبه را با دست غیر غالب میان انگشتان سوم و چهارم خود نگه دارید .و با همان دست سرپوش سوزن را صاف
خارج نمائید.
. 18سرنگ را در دست غالب بین انگشتان شست و سبابه مثل دارت بگیرید بطوری كه كف دست رو به پایین باشد.
 . 19در صورتی كه عضله مورد نظر الغر و كم حجم بود می توان آن را جمع و در صورت چاق بودن می توان آن را
باز كرد.
 . 20بیمار را تشویق نمایید تا عضالت خود را شل كند و نفس عمیق بکشد یا انگشتان پای خود را تکان دهد.
 .21سوزن را با زاویه  90درجه وارد عضله نمائید .طول وارد شدن سوزن به عضله متناسب با محل تزریق میباشد.
 . 22پس از اینکه سوزن داخل محل تزریق قرار گرفت بافت را كه با دست غیر غالب گرفته بودید ،آزاد كنید و با
همان دست قسمت انتهای پایین سرنگ را نگه دارید تا سرنگ بی حركت شود .
 . 23برای اطمینان از عدم ورود سر سوزن به داخل عروق خونی با عقب كشیدن پیستون سرنگ آسپیراسیون را انجام
دهید .اگر خون مشاهده شد سوزن را بیرون كشیده ،آنرا دور بیندازید و یك سرنگ با داروی جدید آماده كنید.
دليل :اگر داروی مورد استفاده جهت تزریق عضالنی ،در ورید تزریق گردد ،امکان ناراحتی و ایجاد عکس العمل شدید
و خطرناك وجود دارد.
 . 24اگر در هنگام آسپیره كردن خون مشاهده نشد ،ترزیق را با سرعت  1میلیلیتر در هر  10ثانیه (به آهستگی)
انجام دهید.
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دليل :تزریق آهسته به كم كردن ناراحتی كمك می كند ،زیرا دارو كم كم وارد نسوج میشود.
 .25سوزن را به آرامی و مستقیم بیرون بکشید.
 .26با یك پنبه خشك به محل ورودی سوزن فشار آرام وارد كنید.
دليل :فشار مالیم حداقل صدمه و آسیب را به بافت میرساند.
 .27نیازی به گذاشتن درپوش سوزن روی آن نیست ،سرنگ را بطور كامل در ظرف مناسب ( (Safety Boxبیندازید.
دليل :دور انداختن سرسوزن بطور مناسب ،از فرورفتن اتفاقی سوزن به دست محافظت می كند .زیرا بیشترین موارد
زخم های پوستی ایجاد شده با سوزن در هنگام گذاشتن مجدد سرپوش سوزن رخ می دهد.
 . 28به بیمار كمك كنید در وضعیت راحت قرار بگیرد .در صورت امکان بیمار را تشویق كنید پاهای خود را تکان
دهد.
 .29دستکش ها را از دست بیرون آورید و آنها بطور مناسب دور اندازید.
 .30دستهای خود را بشوئید.

تزريق زير جلدي يا SC
محلهاي تزريق زير جلدي
 .1قسمت خارجی خلفی باالی بازو
 .2شکم از زیر حاشیه دنده ای تا ایلیاك كرست
 .3بخش قدامی ران ها
 .1بخش فوقانی كتف
 .2نواحی فوقانی سرین

محل هاي تزريق زير جلدي

تجهيزات و وسايل مورد نياز
داروی تجویز شده ،دستکش یکبار مصرف ،سرنگ انسولین  100واحدی و سرسوزن استریل شماره  ،26-31كاردكس
دارویی ،كارت دارویی ،اسپری ضدعفونی كننده ،پنبه
نحوه اجرا
 .1خود را به بیمار معرفی نمائید.
 .2نام و نام خانوادگی بیمار را از خود او یا همراه وی بپرسید و با دستبند شناسایی مطابقت دهید.
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 .3قبل از اجرای روش ،بیمار را از اقدام مورد نظر مطلع كنید .ضرورت انجام كار و نحوه همکاری بیمار را مشخص
كنید.
 .4محیط خصوصی بیمار را فراهم كنید .پرده های اطراف تخت را بکشید و در صورت امکان درب اتاق را ببندید.
 .5از بیمار در مورد سابقه حساسیت دارویی سوال كنید و در صورت وجود حساسیت پزشك را مطلع كنید.
 .6بیمار را در وضعیت بدنی راحتی قرار دهید تا تنش عضالنی وی كاهش یابد.
 .7حواس بیمار ( به ویژه كودكان) را از تزریق به وسیله صحبت كردن پرت كنید.
 .9دستهای خود را بشوئید.
 .8سرنگ را به طریق استریل آماده كنید.
 .9دارو را از آمپول یا ویال بکشید.
 .10سرنگ را هواگیری كنید .هوای موجود در سرنگ را كامال خالی كنید تا قطره ای از دارو روی سطح مورب نوك
سوزن دیده شود.
نکته :در مورد تزریق داروی هپارین و یا انسولین با وزن مولکولی پایین ،حباب هوای سرنگ را قبل از تزریق خارج
نکنید.
 .11سرنگ محتوی داروی تزریقی را دورن پوشش سرنگ داخل ظرف یا سینی تزریق قرار دهید.
 .12دستکش یکبار مصرف بپوشید.
 .13بر اساس محل مورد نظر برای تزریق وضعیت مناسبی به بیمار بدهید.
الف -جهت تزریق در قسمت خارجی خلفی باالی بازو دستها باید در كنار بدن به حالت شل باشد.
ب -جهت تزریق در بخش قدامی ران ها بیمار باید به پشت دراز بکشد یا بنشیند در حالی كه پاها شل است.
ج -جهت تزریق در ناحیه شکم بیمار باید به پشت دراز بکشد یا حالت نیمه نشسته داشته باشد.
د -جهت تزریق در بخش فوقانی كتف بیمار بهتر است بنشیند.
ه -جهت تزریق در نواحی فوقانی سرین الزم است بیمار بر روی شکم بخوابد.
 .14پ س از انتخاب محل تزریق ،مطمئن شوید كه محل درناك نباشد و عاری از هرگونه ضایعه ،تورم ،سفتی و
التهاب موضعی بوده و بطور مکرر استفاده نشده باشد.
دليل :هرگونه توده و ضایعه در محل تزریق می تواند نشان دهنده جذب نامناسب تزریق قبلی باشد.
 .15محل تزریق را با پنبه حاوی مواد ضد عفونی كننده از مركز به محیط تا شعاع  5سانتیمتر پاك كنید .در صورتی
كه از اسپری های ضدعفونی كننده استفاده می كنید ،آن را روی محل تزریق بزنید و  30-40ثانیه صبر كنید تا
خشك شود.
دليل :الکل باعث پاك شدن باكتریهای روی پوست شده كه می توانند بوسیله سوزن به داخل بافت نفوذ كنند.
 .16با دست غیر غالب سرپوش سوزن را صاف خارج نمائید.
 .17در حین انجام كار ،باید با دست غیر غالب چین پوستی ایجاد نموده یا پوست را بکشید.
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نکته  :برای بیماران با جثه متوسط می توان پوست را كشید یا جمع نمود ولی برای بیماران چاق بایستی پوست
محل را جمع نمود .زیرا این افراد در باالی الیه زیر جلدی یك الیه چربی دارند .چین پوستی را از باال به پایین اتدازه
گیری كنید .سرسوزن بایستی نصف طول مزبور باشد.
دليل :تزریق زیر جلدی ممکن است در نواحی شکم و ران ،به اشتباه در عضله صورت گیرد ،بنابراین اندازه مناسب
سرسوزن اطمینان می دهد كه داروی مورد نظر در بافت زیر جلدی تزریق شده است.
 .18سرنگ را در دست غالب بین انگشتان شست و سبابه مانند دارت بگیرید .و سریعا سوزن را با زاویه  45یا 90
درجه وارد بافت زیر جلد كنید.
نکته :میزان عمق الیه زیر جلدی توسط وزن بیمار مشخص میشود  .بنابراین بر اساس وزن بیمار و تخمین بافت زیر
جلد ،طول سرسوزن و زاویه ورود مشخص میشود  .بطور معمول با سرسوزن سرنگ  2سی سی زاویه  45درجه
حدود  1/25سانتی متر و سر سوزن سرنگ انسولین را با زاویه 90درجه وارد بافت زیر جلد كنید .در بیماران چاق از
سرسوزن بلندتر استفاده كنید و بافت محل تزریق را جمع نمائید.
دليل :بیماران چاق الیه چربی در باالی الیه زیر جلدی دارند.
نکته :در افراد الغر كه بافت زیر جلدی كافی ندارند ،قسمت فوقانی شکم بهترین محل برای تزریق است.
 .19پس از اینکه سوزن داخل محل تزریق قرار گرفت بافت را آزاد می كنیم.
 .20با توجه به اینکه پارگی عروق خونی حین تزریق زیر جلدی به ندرت اتفاق می افتد ،آسپیراسیون در حین این
روش تزریق ضروری نیست .هنگام تزریق هپارین به هیچ عنوان آسپیره نکنید زیرا هپارین یك داروی ضد انعقاد
است و در صورت آسپیره نمودن ،سبب كبودی بافت می شود.
 .21دارو را به آهستگی ترزیق نمائید.
دليل :تزریق سریع محلول باعث فشار در بافت و ایجاد ناراحتی می گردد.
 .22سوزن را به سرعت با همان زاویه ای كه داخل بافت كردید بیرون بکشید.
 .23محل تزریق را با پنبه الکل به آرامی فشار دهید.
نکته :بعد از تزریق زیر جلدی هپارین یا انسولین محل را ماساژ ندهید.
دليل :ماساژ در محل تزریق هپارین باعث كبودی می گردد .ماساژ پس از تزریق انسولین در جذب دارو اختالل ایجاد
می نماید.
 .24سرپوش سوزن را مجددا روی آن نگذارید و سرنگ را در ظرف مناسب ( (Safety Boxبیندازید.
دليل :دور انداختن سرسوزن بطور مناسب از فرورفتن اتفاقی سوزن به دست فرد محافظت می كند .بیشترین موارد
زخم های پوستی ایجاد شده با سوزن در هنگام گذاشتن مجدد سرپوش سوزن رخ می دهد.
 .25به بیمار كمك كنید در وضعیت راحت قرار بگیرد.
 .26دستکش ها را از دست بیرون آورید و آنها را بطور مناسب دور اندازید.
 .27دستها را بشوئید.
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عنوان مبحث جلسه هشتم :دارودرماني :تزريقات وريدي
آماده كردن محلول هاي داخل وريدي (سرم)
اهداف
.1تامین مایعات بدن بیمار
 .2برقراری تعادل الکترولیت ها
 .3باز بودن رگ به منظور تجویز سریع داروها
 .4رساندن گلوكز و مواد مغذی مورد نیاز بدن
تجهيزات و وسايل مورد نياز
محلول استریل وریدی دستور داده شده ،ست سرم ،پایه سرم ،اسپری ضدعفونی كننده ،پنبه ،دستکش یکبار
مصرف ،دروشیت ،اتیکت سرم ،ریسیور ،كاردكس دارویی ،كارت دارویی
نحوه اجرا
 .1خود را به بیمار معرفی نمائید.
 .2نام و نام خانوادگی بیمار را از خود او یا همراه وی بپرسید و با دستبند شناسایی مطابقت دهید.
 .3قبل از اجرای روش ،بیمار را از اقدام مورد نظر مطلع كنید .ضرورت انجام كار و نحوه همکاری بیمار را مشخص
كنید.
 .4محیط خصوصی بیمار را فراهم كنید.
 .5دستهای خود را بشوئید.
 .6دستکش یکبار مصرف بپوشید.
 .7ست تزریق را از داخل پوشش آن خارج كرده ،پیچ خوردگی لوله ها را صاف كنید.
 .8كلمپ روی ست را در طول لوله جابجا كنید ،به نحوی كه درست زیر محفظه قطره زن قرار گرفته و قابل
دسترسی باشد ،سپس آن را كلمپ كنید.
 .9به منظور استریل بودن دو انتهای ست تزریق ،تا شروع تزریق وریدی پوشش های دو انتهای ست را خارج نکنید.
 .10برای متصل كردن ست سرم به ظرف حاوی محلول وریدی به طریق زیر عمل كنید:
✓ چنانچه از محلول هایی كه در بطری های شیشه ای با درب الستیکی قرار دارند استفاده میكنید ،دیسك فلزی
درب بطری را برداشته و قسمت الستیکی را با اسپری ضدعفونی كننده پاك كنید .سپس درپوش سر لوله ست را
برداشته و با رعایت تکنیك استریل نوك آن را با فشار وارد سوراخ درب الستیکی نمائید.
✓ سرم هایی كه به صورت كیسه های پالستیکی میباشد پوشش محافظ محل ورود ست را برداشته و با اسپری
ضدعفونی كننده تمیز نمایید و سر ست را وارد سرم نمائید.
 .11ظرف حاوی محلول را به پایه سرم آویزان نمائید( .ارتفاع ظرف حاوی محلول تا سطح تخت بیمار معمو ًال یك متر
میباشد).
 .12چنانچه ست سرم دارای محفظه قطره زن قابل ارتجا ع است ،آن را به آرامی فشار دهید تا نیمی از آن پر از
محلول شود .محفظه های غیر قابل ارتجاع معموالً به طور خودبخود پر از محلول می شوند.
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آماده نمودن محلول وريدي

 .13برای هواگیری ست سرم ،ابتدا درپوش ست سرم را برداشته و سر آن را داخل ریسیور بگیرید و در این حین
مراقب استریل بودن سر ست و پوشش آن باشید.
 .14كلمپ را باز كنید و اجازه بدهید تا محلول طول لوله ست سرم را كامال پر كرده و از آن خارج شود ،تا هنگامی
كه تمام حباب های هوا از بین رفته و ست سرم هواگیری گردد به این كار ادامه دهید .با انگشت خود روی لوله ضربه
وارد كنید تا حبابها زودتر خارج شوند.
دليل :این كار باعث خروج هوا از لوله می شود ،هوا به میزان بسیار زیاد می تواند باعث بروز آمبولی هوایی گردد.
 .15كلمپ را دوباره ببندید.
 .16درپوش ست سرم را با رعایت نکات استریل برداشته و آن را به آنژیوكت بیمار وصل كنید.
 .17با باز كردن كلمپ ،جریان محلول وریدی را برقرار سازید .بافت اطراف محل ورود آنژیوكت را از نظر نشت مایع
به زیر بافت بررسی كنید.
دليل :در صورتی كه جریان مایع برقرار نگردد ،لخته خون ایجاد می شود.
 .18تعداد قطرات سرم را بر حسب مقدار دستور داده شده تنظیم نمائید.
نکته :نحوه تنظیم قطرات سرم در دقیقه :
𝑽
𝑻𝟒

=

حجم سرم بر حسب سی سی
مدت زمان تجویز سرم بر حسب ساعت×𝟒

نکته :در اكثر ست سرم ها فاكتور قطره  4میباشد یعنی هر  15قطره معادل  1سی سی است .ولی در برخی ست
های سرم ،فاكتور قطره  3میباشد یعنی هر  20قطره معادل  1سی سی است .لذا در فرمول محاسبه تعداد قطرات به
نوع ست سرم توجه شود و در صورتی كه ست سرم از نوع دوم بود ،در فرمول باال بجای عدد  4عدد  3را قرار دهید.
 .19تاریخ ،زمان ،نام محلول وریدی ،نام بیمار ،شماره اتاق و تخت و نام پرستار را روی اتیکت سرم نوشته و در سمت
پایین ظرف حاوی محلول بچسبانید.
 .20كلیه وسایل خود را جمع نمایید و آنها را طبق مقررات دور بیندازید .دستکش ها را در بیاورید.
 .21دستهای خود را بشوئید.
نکته :ست سرم بیمار را معمو ًال هر  72ساعت یکبار (طبق مقررات بیمارستان) تعویض نمائید.
33

تعبيه آنژيوكت( برانول)
اهداف
.1تامین مایعات بدن بیمار
 .2برقراری تعادل الکترولیت ها
 .3باز بودن رگ به منظور تجویز سریع داروها
 .4رساندن گلوكز و مواد مغذی مورد نیاز بدن
تجهيزات و وسايل مورد نياز
آنژیوكت در اندازه های مختلف ،محلول استریل وریدی دستور داده شده ،پایه سرم ،تورنیکت ،اسپری ضدعفونی
كننده ،چسب یا پانسمان آماده تجاری طبق مقررات بیمارستان ،دستکش یکبار مصرف ،دروشیت ،اتیکت سرم،
رسیور ،كاردكس دارویی ،كارت دارویی
نحوه اجرا
 .1خود را به بیمار معرفی نمائید.
 .2نام و نام خانوادگی بیمار را از خود او یا همراه وی بپرسید و با دستبند شناسایی مطابقت دهید.
 .1قبل از اجرای روش ،بیمار را از اقدام مورد نظر مطلع كنید .ضرورت انجام كار و نحوه همکاری بیمار را مشخص
كنید.
 .2محیط خصوصی بیمار را فراهم كنید .پرده های اطراف تخت را بکشید.
 .3بیمار را در وضعیت بدنی راحتی قرار دهید تا تنش عضالنی وی كاهش یابد.
 .4مطمئن شوید بیمار لباسی به تن دارد (با آستین گشاد) كه تزریق وریدی مانع از تعویض آن نمی شود.
 .5حواس بیمار( به ویژه كودكان) را از تزریق به وسیله صحبت كردن پرت كنید.
 .6وسایل را آماده كرده  ،به اتاق بیمار ببرید.
 .7دستهای خود را بشوئید.
 .8سرم را آماده و به پایه سرم آویزان نمائید.
 .9قطعات چسب را برای ثابت كردن آنژیوكت ،آماده كنید.
 .10جهت محافظت از كثیف شدن ملحفه بیمار ،دروشیت زیر بازوی بیمار قرار دهید.
 .11محل مناسبی را جهت تزریق وریدی انتخاب كنید و وریدهای قابل دسترس را لمس نمائید.
 .12درصورت امکان تزریق وریدی را در دست غیر غالب بیمار با استفاده از عروقی كه مستقیم و بدون پیچ خوردگی
هستند انجام دهید.
 .13عروق نواحی دیستال اندام (مثالَ پشت دست) نسبت به عروق نواحی پروگزیمال( مثال ساعد) ارجح تر است.
دليل :عروق پروگزیمال برای دفعات بعدی رگگیری حفظ میشوند.
. 16درصورت امکان تزریق وریدی را در دست غیر غالب بیمار با استفاده از عروقی كه مستقیم و بدون پیچ خوردگی
هستند انجام دهید.
34

. 17در صورتی كه محل تزریق مو دارد ،بنا به مقررات داخلی بیمارستان به اندازه  5سانتیمتر اطراف محل تزریق را
بتراشید.
.18تورنیکت را به اندازه  12-15سانتیمتر باالی محل تزریق وریدی به منظور مسدود كردن جریان خون و متسع
شدن ورید ،ببندید .بطوری كه انتهای آزاد آن دور از محل تزریق قرار گیرد.
. 19از بیمار بخواهید كه مچ دست خود را باز و بسته نماید .به منظور یافتن یك ورید مناسب ورید ها را مشاهده و
لمس نمائید .برای متسع كردن ورید به روش زیر اقدام كنید:
✓ تورنیکت را  15-20سانتی متر باالتر از محل تزریق ببندید ،تورنیکت باید به قدری محکم بسته شود كه جریان
خون وریدی را متوقف سازد ولی جریان خون شریانی دچار وقفه نشود( نبض قسمت پایین تورنیکت قطع نشود).
✓ به بیمار بگویید دست خود را پایین تر از سطح قلب قرار بدهد.
✓ قسمتی از رگ را كه در ناحیه پایین محل تزریق قرار دارد ،در جهت جریان وریدی به طرف قلب ماساژ بدهید.
✓ از بیمار بخواهید كه مشت خود را باز و بسته كند.
✓ با انگشتان خود به آرامی بر روی ورید ضربه بزنید.
✓ اگر با روش های فوق ورید متسع نشد ،برای مدت  10-15دقیقه از گرمای موضعی مرطوب در محل استفاده
كنید تا عروق محیطی متسع و پرخون شود.
 . 20محل تزریق را با پنبه حاوی مواد ضد عفونی كننده از مركز به محیط تا شعاع  5سانتیمتر پاك كنید و اجازه
دهید كامال خشك شود .در صورتی كه از اسپری های ضدعفونی كننده استفاده می كنید ،آن را روی محل تزریق
بزنید و  30-40ثانیه صبر كنید تا خشك شود.
 .22با قرار دادن انگشت شست دست غیرغالب خود در حدود  2/5-5سانتیمتر پایین تر از محل ورود سوزن ،پوست
روی ورید را در زیر ناحیه تزریق به طرف پایین بکشید تا ورید به طور ثابت در جای خود قرار گرفته ،ورود سوزن
تسهیل گردد و بیمار درد كمتری احساس بکند .محل تمیز شده را لمس ننمائید.
 .23با دست غالب خود ،آنژیوكت را با زاویه 15-30درجه بطوری كه قسمت اریب آنژیوكت رو به باال باشد در دست
گرفته و سر آن را در یك مرحله وارد پوست و ورید كنید.
 .24به محض آشکار شدن خون در آنژیوكت یا احساس كاهش مقاومت ،آنژیوكت را پایین بیاورید تا به موازات پوست
قرار بگیرد .سپس آن را به اندازه  0/5-1سانتیمتر به طرف جلو ببرید.
 .25قسمت پالستیکی آنژیوكت را تا انتها به داخل رگ وارد كنید.
 .26تورنیکت را باز كنید .
 .27در ناحیه انتهایی آنژیوكت یك عدد گاز یا پنبه قرار دهید و جهت جلوگیری از خروج خون محل باالتر از ورود
آنژیوكت را با استفاده از انگشتان دست غیر غالب فشار دهید.
 .28سوزن آنژیوكت را خارج كنید.
 .29پوشش محافظ انتهای ست سرم را از روی آن برداشته و برای وصل كردن به آنژیوكت آماده كنید .مراقب
استریل بودن ست باشید.
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 .30ست سرم را به انتهای آنژیوكت وصل نمایید و دست خود را از باالی رگ بردارید.
 .31با بازكردن كالمپ لوله ،جریان محلول وریدی را برقرار سازید .بافت اطراف محل ورود آنژیوكت را از نظر نشت
مایع به زیر بافت ایجاد تورم و قرمزی بررسی كنید.
 .32آنژیوكت را با چسب ثابت كنید.
 .33طبق مقررات بیمارستان ممکن است الزم باشد از پانسمان شفاف استفاده نمایید .در صورت لزوم روی پانسمان
را چسب بزنید.
 .34آن قسمت از ست سرم را كه به آنژیوكت وصل است با چسب بصورت حلقه ای روی دست متصل كنید تا سوزن
در اثر حركت بیمار به خارج كشیده نشود.
 .35تاریخ ،زمان و نام خانوادگی را روی چسب نوشته و روی آنژیوكت بچسبانید.
 .36در صورت لزوم دست را با آتل ببندید.
 .37تعداد قطرات سرم را بر حسب مقدار دستور داده تنظیم نمائید.
 .38كلیه وسایل خود را جمع نمایید و آنها را طبق مقررات دور بیندازید .دستکش ها را در بیاورید.
 .39دستهای خود را بشوئید.
 .40آنژیوكت را طبق مقررات بیمارستان یا در صورت مشاهده تورم یا قرمزی محل تزریق تعویض نمائید.

ارزشيابي تکويني

ازدو تن از دانشجویان خواسته می شود كه نحوه آماده كردن محلول وریدی را با نظارت كامل استاد درس انجام دهند.
از سه تن از دانشجویان خواسته می شود كه نحوه گرفتن رگ با آنژیوكت را بر روی مانکن با نظارت كامل استاد درس انجام

دهند.
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عنوان مبحث جلسه نهم :پانسمان خشک
پانسمان خشک
اهداف
 .1حفاظت زخم از آلودگی با میکروارگانیسم ها و پیشگیری از عفونت
 .2كمك به بند آمدن خونریزی
 .3بهبود زخم با جذب ترشحات
 .4بررسی فرایند التیام زخم
 .5حفاظت زخم از صدمه مکانیکی
تجهيزات و وسايل مورد نياز
ست پانسمان یا ست بخیه حاوی :شان ،گاز ،گالی پات ،دو عدد پنس ،قیچی ،ماسك ،دستکش یکبار مصرف،
دستکش استریل ،وسایل محافظت كننده شخصی ( )PPEمانند عینك محافظ چشم ،گان ،در صورت لزوم ،محلول
تمیز كننده استریل طبق دستور (معموال محلول نرمال سالین  0/9درصد) ،پماد یا داروی دستور داده شده ،ملحفه
در صورت لزوم ،كیسه نایلونی یا ظرف زباله برای پانسمان های آلوده ،نوار چسب یا باند ،پد جراحی جاذب آب در
صورت لزوم ،دروشیت یا پد ضد آب.
نحوه اجرا
 .1خود را به بیمار معرفی نمائید.
 .2نام و نام خانوادگی بیمار را از خود او یا همراه وی بپرسید و با دستبند شناسایی مطابقت دهید.
 .3قبل از اجرای روش ،بیمار را از اقدام مورد نظر مطلع كنید .ضرورت انجام كار و نحوه همکاری بیمار را مشخص
كنید.
 .4وسایل را روی میز در دسترس قرار دهید.
 .5محیط خصوصی بیمار را فراهم كنید .پرده های اطراف تخت را بکشید و در صورت امکان درب اتاق را ببندید.
 .6قبل از مراقبت از زخم و تعویض پانسمان ،بیمار را از نظر نیاز احتمالی به مداخألت غیر دارویی جهت كاهش درد
یا داروهای مسکن بررسی نمائید .طبق دستور پزشك مسکن بدهید و زمان كافی برای تأثیر ضد درد در نظر بگیرید.
 .7دستها را بشوئید.
 .8كیسه نایلونی را در قسمت پایین تخت در دسترس قرار دهید.
 .9تخت را در وضعیت راحتی برای انجام كار تنظیم كنید كه معموالً در سطح آرنج پرستار است.
 .10به بیمار كمك كنید تا در وضعیت راحتی قرار گیرد .همچنین به آسانی بتوانید به زخم وی دسترسی پیدا كنید.
 .11بیمار را با ملحفه بپوشانید ،و تنها ناحیه زخم را در معرض دید قرار دهید.
 .12یك دروشیت یا پد ضد آب زیر محل زخم قرار دهید.
 .13وضعیت قرار گیری درن ها ،لوله ها ،و سایر موارد مشابه را قبل از برداشتن پانسمان كنترل كنید.
 .14در صورتی كه از پانسمان های آماده تجاری استفاده نمیكنید ،چسب ها را متناسب با اندازه زخم آماده نمائید.
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 .15دستکش یکبار مصرف بپوشید و چسب های روی پانسمان قبلی را بردارید .چسب را موازی با پوست به سمت
پانسمان بکشید .اگر الزم است از یك جدا كننده چسب مثل الکل برای كمك به برداشتن نوار چسب استفاده نمائید.
 .16به دقت الیه رویی پانسمان قبلی را بردارید و در داخل دستکش جمع كنید و دستکشها را بطور وارونه روی
آن بکشید و با هم داخل كیسه نایلونی یا ظرف زباله بیندازید.
 .17دستها را بشوئید.
 .18ست استریل را به شیوه استریل باز نمائید.
 .19محلول استریل ت میز كننده زخم (سرم شستشو) را باز كنید .بر حسب مقدار مورد نیاز به روش صحیح در گالی
پات مورد نظر بریزید.
 .20دستکش استریل بپوشید.
 .21با استفاده از یك پنس الیه گاز روی زخم را به آرامی جدا كنید و محل زخم را از نظر وسعت ،خونریزی ،التهاب
و تورم ،اندازه ،عمق ،ویژگی ترشح (حجم ،رنگ ،بو ،غلظت) و درد بررسی كنید.
 .22پنس استفاده شده را خارج از محدوده ست استریل قرار دهید.
 .23زخم را با گاز آغشته به محلول تمیز كنید .زخم را از باال به پایین و یا از مركز زخم به اطراف (خارج) بصورت
دورانی تمیز كنید .برای هر بار تمیز كردن از گازهای جدید استفاده كنید و گاز قبلی را در كیسه نایلونی یا ظرف
زباله مناسب بیندازید.

نحوه تميز نمودن خط بخيه

 .24اگر حین شستشو و یا قبل از آن زخم دارای خونریزی زیاد و غیر قابل كنترل بود ،رویه را متوقف ساخته و به
پزشك اطالع دهید.
 .25بعد از این كه زخم تمیز شد با استفاده از یك گاز ،به همان روش قبلی ،زخم را خشك نمائید .پماد یا هر نوع
داروی دستور داده شده را روی زخم قرار دهید.
 .26اگر در محل زخم از درن استفاده شده است ،اطراف درن را پس از تمیز كردن زخم تمیز كنید.
 .27یك الیه گاز خشك روی زخم قرار دهید (پرزهای گاز به طرف زخم نباشد) ،ممکن است برای گذاشتن گاز،
پنس الزم باشد.
 .28در صورت نیاز گاز دوم را روی محل زخم قرار دهید.
 .29پد جراحی را در صورت نیاز روی گازها بگذارید به طوری كه روی الیه خارجی گازها را بپوشاند.
 .30دستکش استریل را به شیوه صحیح خارج نمائید.
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 .31چسب یا باند را برای ثابت نمودن پانسمان روی موضع استفاده كنید .برخی از محصوالت تجاری مربوط به
پانسمان زخم ،دارای چسب متصل هستند و نیازی به چسب اضافه ندارند.
 .32بعد از ثابت نمودن پانسمان ،بر روی آن برچسب ساعت و تاریخ انجام پانسمان را بزنید.
 .33كلیه وسایل را ج مع كنید .بیمار را در وضعیت راحتی قرار دهید .نرده های محافظ تخت را باال آورید و ارتفاع
تخت را نیز اصالح نمائید.
 .34در صورت استفاده از  ، PPEآنها را خارج نمائید.
 .35دستها را بشوئید.
 .36در هر شیفت پانسمان زخم را كنترل كنید .چنانچه پانسمان مرتباً خیس شود ،ممکن است كنترل مکرر زخم
ضروری باشد.

ارزشيابي تکويني
از دو تن از دانشجویان خواسته می شود كه نحوه انجام پانسمان خشك را با رعایت استریلیتی بر روی مانکن با نظارت كامل

استاد درس انجام دهند.
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عنوان مبحث جلسه دهم :سونداژ ادراري در زنان
سونداژ ادراري در زنان
اهداف
 .1تخلیه مثانه در بیماری كه قادر به كنترل دفع ادرار نیست.
 .2تخلیه كامل مثانه قبل از عمل جراحی
 .3شستشوی مثانه
 .4تهیه نمونه ادرار استریل
 .5تخلیه ادرار باقیمانده در مثانه
 .6كنترل تعادل مایعات (ورودی و خروجی) در طی دوران بیماری.
تجهيزات و وسايل مورد نياز
ست استریل شامل (شان استریل سوراخدار یا شان معمولی ،پنس ،گلوله پنبه ،رسیور ،دو عدد گالی پات ،گاز
چهارگوش) ،دستکش استریل ،كیسه جمع آوری ادرار ،نوار چسب ،كیسه نایلونی (جهت وسایل مصرفی) ،پد حفاظتی
ضد آب ،ملحفه ،ژل محلول در آب ،محلول ضد عفونی ،محلول نرمال سالین ،ظرف نمونهگیری ،سرنگ  10سی سی
استریل ،آب مقطر استریل ،هیت المپ (در صورت نور نامناسب اتاق) ،آب گرم و صابون ،دستکش تمیز ،سوند نالتون
یا فولی  14تا  16فرنچ .
نحوه اجرا
 .1خود را به بیمار معرفی نمائید.
 .2نام و نام خانوادگی بیمار را از خود او یا همراه وی بپرسید و با دستبند شناسایی مطابقت دهید.
 .3قبل از اجرای روش ،بیمار را از اقدام مورد نظر مطلع كنید .ضرورت انجام كار و نحوه همکاری بیمار را مشخص
كنید.
 .4محیط خصوصی بیمار را فراهم كنید .پرده های اطراف تخت را بکشید و در صورت امکان درب اتاق را ببندید
 .5از وجود نور كافی در اتاق اطمینان حاصل كنید.
 .6به بیمار كمك كنید تا در وضعیت خوابیده به پشت قرار گیرد ،زانوهای بیمار را خم كرده و به اندازه ای از هم باز
كنید كه پرینه به راحتی قابل دید باشد .قسمت فوقانی بدن ،رانها و پاها را با ملحفه بپوشانید به طوری كه فقط
ناحیه پرینه در معرض دید باشد.
 .7پد ضد آب را زیر بیمار قرار دهید ،برای روشن كردن پرینه نور كافی به ناحیه تابانده یا یکی از همکاران چراغ قوه
را نگه دارد.
 .8در صورتی كه بیمار قادر به خروج از تخت میباشد از وی بخواهید كه ناحیه تناسلی خود را با آب گرم و صابون
شسته ،آبکشی و خشك نماید .در غیر این صورت دستکش تمیز بپوشید .ناحیه تناسلی را با آب گرم و صابون شسته،
آبکشی و خشك كنید.
دلیل :شستن پرینه باعث كاهش آلودگی قبل از سونداژ می گردد.
 .9دستکش را درآورده و دوباره دستها را بشوئید.
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 .10در صورت استفاده از سوند فولی ،كیسه ادرار را در كنار تخت بیمار آماده كنید و انتهای آن را ببندید( .كسیه را
ادرار به لبه تخت آویزان و محکم كنید).
 .11یك رسیور بزرگ یا یك كیسه نایلونی در كنار تخت بیمار قرار دهید تا وسایل آلوده را درون آن بریزید.
 .12ماسك بزنید.
 .13ست استریل سونداژ را روی ترالی قرار داده و با تکنیك استریل باز كنید.
 .14محلول ضدعفونی را روی پنبههای گلوله شده داخل گالیپات ،بریزید.
 .15سوند فولی با اندازه مناسب ،را با روش استریل داخل ست بیاندازید.
 .16آب مقطر را باز كرده و داخل گالی پات تخلیه نمائید.
 .17سرنگ استریل را با تکنیك صحیح داخل ست بیندازید.
 .18مقداری ژل لوبریکنت بر روی گاز داخل ست بریزید.
 .19در صورت نیاز به نمونهگیری ،ظرف مخصوص نمونه را داخل ست بیاندازید.
 .20دستکش استریل بپوشید.
 .21سرنگ استریل را از داخل ست برداشته ،بر اساس دو سوم میزان نوشته شده بر روی سوند ،از آب مقطر بکشید.
 .22در صورت استفاده از سوند دوراهه ،با استفاده از سرنگ پر شده با آب مقطر ،مایع مورد نیاز را از طریق مجرای
مرتبط با بالون وارد نموده و پس از باد شدن و اطمینان از سالم بودن آن ،بالون را خالی كنید.

اطمينان از سالم بودن بالون سوند

 2/5 .23تا  5سانتیمتر از نوك سوند را با ژل محلول در آب آغشته نمائید.
 .24در صورت استفاده از شان پرفوره یا سوراخدار ،گوشههای باالیی شان را گرفته و بدون تماس با نواحی غیر
استریل روی ناحیه تناسلی بیمار بین دوپای او و روی پرینه قرار دهید به گونه ای كه فقط پرینه قابل دید باشد.
 .25د ر صورت استفاده از شان های معمولی ،لبه های باالیی شان را به شکل یك كاف روی دستی كه دستکش
پوشیده اید ،قرار دهید و به ترتیب زیر باسن بیمار ،روی پای دورتر ،روی پای نزدیکتر و روی شکم بیمار را با شان
بپوشانید.
 .26رسیور حاوی وسایل را بین دوپای بیمار روی پارچه استریل قرار دهید.
 .27با استفاده از پنس ،گلوله پنبه آغشته به محلول ضد عفونی را از داخل گالی پات برداشته ،و با كمك انگشتان
دست غیر غالب ،به آرامی البیای بزرگ و كوچك را از هم باز نموده و سوراخ مجرای ادرار را مشاهده كنید .این دست
را تا آخر رویه به همین وضعیت نگه دارید.

41

 .28جهت تمیز نمودن پرینه ،ابتدا البیای بزرگ ،بعد البیای كوچك و سپس مجرای ادرار را از از تمیزترین ناحیه
(مجاور استخوان عانه) به طرف آلودهترین ناحیه (نزدیك مقعد) تمیز كنید و از هرگلوله پنبه فقط یکبار استفاده
كنید .حداقل  5گلوله جهت تمیز كردن ناحیه مورد نیاز است.
 .29با دست غالب كه دستکش آن آلوده نشده  7/5تا  10سانتیمتر سر سوند را در دست گرفته ،انتهای سوند را در
رسیور قرار دهید.
 .30سوند را به میزان  5تا  7/5سانتیمتر به آرامی وارد مجرای ادرار كنید تا ادرار جریان یابد .موقع وارد كردن سوند
به مجرای ادرار ،فشار وارد نکنید .از بیمار خواسته شود به طرف پایین زور بزند ،مانند حالتی كه در ادرار كردن به
خود می گیرد ،اگر موقع رسیدن سوند به اسفنگتر خارجی ،با مقاومت روبهرو شدید ،به آرامی آن را بچرخانید .در
مورد سوند فولی یا بجا ماندنی به محض جاری شدن ادرار  2/5تا  5سانتی متر دیگر به داخل هدایت كنید.
 .31هنگام تخلیه ادرار از مثانه ،با استفاده از پنس مسیر سوند را كالمپ كنید ،در صورت نیاز در این مرحله می
توانید از ادرار نمونه تهیه كنید.
 .32اگر سوند نالتون میگذارید ،پس از تخلیه مثانه به آرامی سوند را خارج كنید.
نکته :قانون مؤسسه ممکن است این باشد كه حداكثر حجم ادرار تخلیه شده در یك زمان بیش از  500 – 800سی-
سی نباشد ،چون تخلیه سریع مثانه متسع شده ،باعث شوك میشود.
 .33سرنگ حاوی آب مقطر را وارد مجرای مرتبط با بالون نموده و بر اساس حجمی كه بر روی سوند نوشته شده
است به داخل آن تزریق كنید ،سپس سرنگ را بدون نشت مایع از سوند خارج كنید.
 .34سوند را به كیسه ادرار وصل كنید .
 .35سپس با نوار چسب سوند را به قسمت داخلی ران چسبانده و ثابت كنید .اجازه دهید كمی شل باشد تا حركت
ران سبب ناراحتی بیمار نگردد.
 .36لوله تخلیه را از نظر پیچخوردگی كنترل كنید .كیسه ادرار را پایینتر از مثانه داخل قالب مخصوص كنار تخت
قرار دهید.
 .37در صورت نیاز ناحیه پرینه را از محلول ضد عفونی كننده تمیز و خشك نموده و بیمار را در وضعیت راحتی قرار
دهید.
 .38وسایل را جمع آوری كنید .لوله حاوی نمونه ادرار را به آزمایشگاه ارسال و وسایل را جهت استریل مجدد آماده
كنید.
 .39دستها را بشوئید.
 .40وسایل استفاده شده را به نحو مناسب دور بریزید.

ارزشيابي تکويني
از دو تن از دانشجویان خواسته می شود كه نحوه انجام سونداژ ادراری را با رعایت استریلیتی بر روی مانکن با نظارت كامل

استاد درس انجام دهند.
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عنوان مبحث جلسه يازدهم :اكسيژن تراپي
اهداف
 .1برطرف نمودن هایپوكسی
 .2كاهش كار تنفسی
 .3كاهش بار كاری قلب

روش هاي تجويز اكسيژن
كانوالي بيني(سوند دو شاخه بيني)
این وسیله متداول ترین ابزار برای تجویز اكسیژن است .این وسیله در حقیقت لوله ای پالستیکی است كه دارای دو
برجستگی  1/5سانتی متری میباشد كه این دو برجستگی داخل سوراخ های بینی بیمار قرار میگیرد .به وسیله آن
با تجویز  2-6لیتر اكسیژن در دقیقه می توان  ( FiO2درصد اكسیژن در خون) به میزان  24-44درصد به بیمار
رساند .مقادیر بیشتر از  6لیتر باعث افزایش خشکی مخاط شده و به افزایش غلظت اكسیژن دمی نیز كمکی
نمی كند .هنگام استفاده از این ابزار باید سوراخ های بینی باز و تنفس از طریق بینی امکان پذیر باشد.

مقدار تجويز اكسيژن با كانوالي بيني
O2

 ( FiO2درصد اكسيژن در خون)

2 L/min

28-24%

3 L/min

32-28%

4 L/min

36-32%

5 L/min

40-36%

6 L/min

44-40%

تجهيزات و وسايل مورد نياز
كانوالی بینی ،دستکش یکبار مصرف تمیز ،مانومتر اكسیژن ،منبع اكسیژن(كپسولی یا مركزی) ،آب مقطر
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نحوه اجرا
 .1خود را به بیمار معرفی نمائید.
 . 2نام و نام خانوادگی بیمار را از خود او یا همراه وی بپرسید و با دستبند شناسایی مطابقت دهید.
 .3جهت كاهش اضطراب و جلب همکاری بیمار ،روش كار و اهمیت انجام آن را برای وی توضیح دهید.
 .4وسایل الزم را آماده كنید و باالی سر بیمار ببرید.
 .5دستها را بشویید و دستکش بپوشید.
 .6بیمار را در وضعیت نیمه نشسته یا نشسته قرار دهید.
 .7كانوالی بینی را از پوشش آن خارج كرده و به مانومتر اكسیژن متصل نمائید.
 .8اكسیژن را باز نمایید و از باز بودن سوراخ های كانوال مطمئن شوید.
 . 9كانوال را در بینی بیمار قرار داده و پشت گوش های او ببرید و زیر چانه بیمار ثابت نمائید.جهت پیشگیری از زخم
شدن پشت گوش ،در این ناحیه از گاز استفاده كنید.
 .10جریان اكسیژن را طبق دستور پزشك(  )6-2 Lit/minبرقرار كنید.
 .11هر  4ساعت سوراخ بینی را از نظر خشکی بررسی نمائید .در صورت خشکی مخاط از پمادهای چرب كننده
استفاده كنید.
 .12كمك كنید بیمار در وضعیت راحتی قرار داشته باشد.
 .13دستکش ها را درآوردید.
 .14دستهای خود را بشوئید.

تجويز اكسيژن با ماسک ساده
اهداف
 .1برطرف نمودن هایپوكسی و بهبود اكسیژن رسانی
 .2كمك به بیمارانی كه مشکل تنفسی دارند.
تجهيزات و وسايل مورد نياز
ماسك ساده ،دستکش تمیز ،مانومتر اكسیژن ،منبع اكسیژن (كپسولی یا مركزی) ،آب مقطر.
نحوه اجرا
 .1خود را به بیمار معرفی نمائید.
 .2نام و نام خانوادگی بیمار را از خود او یا همراه وی بپرسید و با دستبند شناسایی مطابقت دهید.
 . 3جهت كاهش اضطراب و جلب همکاری بیمار ،روش كار و اهمیت انجام آن را برای وی توضیح دهید.
 .4وسایل الزم را آماده كنید و باالی سر بیمار ببرید.
 .5دستها را بشوئید.
 .6دستکش بپوشید.
 .7بیمار را در وضعیت نیمه نشسته یا نشسته قرار دهید.
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.8ماسك ساده را از پوشش آن خارج كرده و به رابط اكسیژن متصل نمائید.
.9رابط را به مانومتر اكسیژن وصل كنید.
.10جریان اكسیژن را با توجه به دستور پزشك بین  5-8لیتر در دقیقه تنظیم نمائید.
.11ماسك را روی صورت بیمار طوری ثابت كنید كه دهان و بینی بیمار را بپوشاند.
.12باند ارتجاعی آن را پشت سر بیمار ثابت كنید.
 .13با قرار دادن الیه ای گاز در زیر ناحیه باند ارتجاعی ،بر روی برجستگی استخوانی صورت و پشت گوش ها از
تحریك پوستی جلوگیری كنید.
.14به دلیل مرطوب بودن اكسیژن ،ممکن است خشك نمودن مکرر صورت بیمار نیاز باشد.
مقدار تجويز اكسيژن با ماسک ساده صورت
O2
6-5 L/min

FiO2
40%

7-6 L/min

50%

8-7 L/min

60%
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عنوان مبحث جلسه دوازدهم :ساكشن دهانی حلقی
اهداف
 .1جلوگیری از انسداد راه های هوایی
 .2تخلیه ترشحات و تسهیل تنفس
 .3جلوگیری از آسپیراسیون
 .4پیشگیری از عفونت ناشی از تجمع ترشحات
 .5جمع آوری نمونه جهت آزمایش خلط
تجهيزات و لوازم مورد نياز
دستگاه ساكشن ،ماسك و عینك محافظ ،كاتتر ساكشن با سایز مناسب ،دستکش استریل ،دستکش التکس ،ست
استریل ،محلول نرمال سالین ،لوله رابط  Yشکل ،ژل محلول در آب ،حوله یا پد ضد آب ،تجهیزات الزم جهت
اكسیژن رسانی (ماسك ،آمبوبگ ،كپسول اكسیژن)
فشار دستگاه ساكشن را به صورت زير تنظيم كنيد.
در ساكشن پرتابل:
✓ شیرخواران  2-5میلی متر جیوه
✓ اطفال حداكثر  5-10میلی متر جیوه
✓ بزرگساالن  10-15میلی متر جیوه
در ساكشن سانترال:
✓ برای شیرخواران  60-80میلی متر جیوه
✓ اطفال  80-100میلی متر جیوه
✓ بزرگساالن  80-120میلی متر جیوه
نحوه اجرا
 .1خود را به بیمار معرفی نمائید.
 .2نام و نام خانوادگی بیمار را از خود او یا همراه وی بپرسید و با دستبند شناسایی مطابقت دهید.
 .3قبل از اجرای روش ،بیمار را از اقدام مورد نظر مطلع كنید .ضرورت انجام كار و نحوه همکاری بیمار را مشخص
كنید .بیمار را از احتمال بروز سرفه ،عطسه و یا بروز حالت تهوع آگاه نمائید.
 .4محیط خصوصی بیمار را فراهم كنید .پرده های اطراف تخت را بکشید و در صورت امکان درب اتاق را ببندید.
 .5وسایل الزم را آماده كنید و باالی سر بیمار ببرید.
 .6دستها را بشوئید.
 .7عینك محافظ و ماسك بپوشید.
 .8بیمار هوشیار را در پوزیشن نیمه نشسته قرار دهید .برای ساكشن از راه دهان سر بیمار را به طرف خود
بچرخانید.
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 .9بیماران بیهوش را در وضعیت خوابیده به پهلو ،به طوری كه صورت او به طرف خودتان باشد قرار دهید.
 .10حوله یا پد ضد آب را روی قفسه سینه بیمار قرار دهید.
 .11مقداری محلول نرمال سالین داخل گالی پات بریزید.
 .12پوشش كاتتر ساكشن را باز كنید در صورت وجود از كاتتر یانکور استفاده نمائید.
 .13كاتتر ساكشن را به رابط  Yو یا پورت مخصوص ساكشن وصل نمائید.
 .14دستکش تمیز بپوشید.
 .15از گوشه لب تا نرمه گوش را اندازه بگیرید.
 .16سر كاتتر را با نرمال سالین مرطوب نمائید.
 .17حدود  10-15سانتی متر از سرساكشن را از یك طرف دهان وارد كرده و به سمت حلق هدایت كنید.
 .18انگشت شست دست غیر غالب خود را بر روی رابط  Yو یا سوراخ پورت قرار داده و كاتتر را به آرامی در محل
بچرخانید ،سپس به صورت دورانی خارج شوید .زیر زبان ،اطراف دهان و حلق را كامال تمیز نمائید.
نکته :هر بار ساكشن نمودن نباید بیشتر از  10-15ثانیه طول بکشد.
 .19در صورت وجود ترشحات غلیظ در نوك كاتتر ،می توان سر كاتتر را داخل گالی پات حاوی نرمال سالین قرار
داد تا تمیز شود.
 .20در صورت هوشیار بودن بیمار ،در فواصل بین ساكشن كردن از وی بخواهید سرفه كرده و تنفس عمیق داشته
باشد.
 .21دستگاه ساكشن را خاموش كنید.
 .22كاتتر مصرف شده را از دستگاه جدا كرده در حالی كه آن را به دور انگشتان خود میپیچید ،دستکش خود را
خارج كنید به طوری كه سرساكشن در داخل دستکش قرار گیرد سپس وسایل مورد استفاده (كاتتر ساكشن،
دستکش و )...را در سطل زباله مخصوص بیاندازید.
 .27بیمار را در وضعیت راحت قرار دهید.
 .28دستها را بشوئید.

ارزشيابي تکويني
از دو تن از دانشجویان خواسته می شود كه نحوه قرار دادن كانوالی بینی با فلوی  4لیتر در دقیقه را روی مانکن با نظارت

كامل استاد درس انجام دهند.
از دو تن از دانشجویان خواسته می شود كه نحوه قرار دادن ماسك صورت با فلوی  7لیتر در دقیقه را روی مانکن با نظارت

كامل استاد درس انجام دهند.
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عنوان مبحث جلسه سيزدهم :وضعیت یا پوزیشن دادن به بیمار
قرار دادن بيمار در وضعيت نيمه نشسته و نشسته
اهداف
 .1بهبود انبساط قفسه سینه و تهویه ریوی
 .2تسهیل در انجام برخی فعالیت های روزمره زندگی (مثل غذا خوردن،تماشای تلویزیون)
 .3حفظ انسجام پوست و جلوگیری از اسیب و تغییر شکل سیستم عضالنی و اسکلتی
 .4تامین راحتی و اسایش بیمار
تجهيزات و وسايل مورد نياز
بالشهای كوچك برحسب نیاز بیمار ،ملحفهی لوله شده ،تخته كف پا
نحوه اجرا
 .1خود را به بیمار معرفی نمائید.
 .2نام و نام خانوادگی بیمار را از خود او یا همراه وی بپرسید و با دستبند شناسایی مطابقت دهید.
 .3قبل از اجرای روش ،بیمار را از اقدام مورد نظر مطلع كنید .ضرورت انجام كار و نحوه همکاری بیمار را مشخص
كنید.
 .4محیط خصوصی بیمار را فراهم كنید .پرده های اطراف تخت را بکشید و در صورت امکان درب اتاق را ببندید.
 .5دستها را بشوئید.
 .6دستکش بپوشید.
 .7سرتخت را حدود  45تا  90درجه باال بیاورید.
نکته :در پوزیشن نیمه نشسته سر تخت را به اندازه  45درجه و در پوزیشن نشسته به اندازه  90درجه باال بیاورید.
 .8از یك بالش كوچك زیر سر بیمار و بالش كوچك دیگری در گودی كمر او استفاده كنید.
 .9برای راحتی بیمار میتوان از بالش كوچك زیر دستهای او استفاده كرد.
 .10برای جلوگیری از چرخش رانهای بیمار به سمت خارج میتوان از ملحفههای لوله شده یا بالشهای كوچك
استفاده كرد.
 .11یك بالش كوچك زیر ساق پای بیمار می تواند با حفظ وضعیت خمیده زانوها از كشیدگی عضالت ساق بیمار
بکاهد.
 . 12كف پای بیمار را در وضعیت مناسب به پایین تخت تکیه دهید یا از تخته كف پا استفاده كنید تا از بروز افتادگی
پا جلوگیری شود.
 .13نواحی تحت فشار را در این وضعیت مورد توجه قرار دهید.
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وضعيت نشسته و نيمه نشسته

وضعيت اورتوپنه
این وضعیت ،یك شکل از پوزیشن نشسته است كه برای بیماران با مشکل تنفسی اجرا میشود و نتیجه آن ،حداكثر
انبساط قفسه سینه و تسهیل بازدم خواهد بود.
نکته :مراحل آن مانند پوزیشن نشسته می باشد ،فقط باید میز جلوی تخت بیمار را نزدیك وی قرار دهید و دو یا
سه عدد بالش روی آن قرار دهید تا بیمار جهت خوابیدن در حالت نشسته از آنها استفاده كند.

وضعيت اورتوپنه

قرار دادن بيمار در وضعيت خوابيده به پشت
اهداف
 .1تغییر وضعیت دادن به بیمار و رفع صدمه احتمالی به پوست
 .2فراهم اوردن اسایش بیمار
 .3تسهیل بهبودی بعد از جراحی ها یا بیحسی های خاص (بی حسی نخاعی)
تجهيزات و وسايل مورد نياز
بالشهای كوچك بر حسب نیاز بیمار ،دو عدد ملحفه ی لوله شده ،تخته كف پا ،وسایل حمایتی دست (هندرول یا
اسپلینت یا حوله خیلی كوچك)
نحوه اجرا
 .1خود را به بیمار معرفی نمائید.
 .2نام و نام خانوادگی بیمار را از خود او یا همراه وی بپرسید و با دستبند شناسایی مطابقت دهید.
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 .3قبل از اجرای روش ،بیمار را از اقدام مورد نظر مطلع كنید .ضرورت انجام كار و نحوه همکاری بیمار را مشخص
كنید.
 .4محیط خصوصی بیمار را فراهم كنید .پرده های اطراف تخت را بکشید و در صورت امکان درب اتاق را ببندید.
 .5دستها را بشوئید.
 .6دستکش بپوشید.
 .7بیمار را به پشت بخوابانید.
 .8برای جلوگیری از انقباض عضالت گردنی و وضعیت صحیح راههای هوایی یك بالش كوچك در زیر سر و شانههای
بیمار قرار دهید.
 .9از یك بالش كوچك یا ملحفهی تا شدهی كوچك برای احساس راحتی در گودی كمر بیمار استفاده كنید.
 .10از ملحفههای لوله شده دیگر برای جلوگیری از چرخش پاها به سمت خارج استفاده كنید.
 .11بالش كوچکی را درزیر ساق پاها در فاصلهی زانوها تا مچ قرار دهید.
 .12از بالش یا تختهی پایین تخت جهت جلوگیری افتادگی پاهای بیمار استفاده كنید.
 .13در صورت بی تحركی اندامهای فوقانی از بالشی در زیر ساعد و یك حوله خیلی كوچك لوله شده در داخل كف
دست برای جلوگیری از تغییر شکل در انگشتان استفاده كنید.

وضعیت خوابیده به پشت
قرار دادن بيمار در وضعيت خوابيده به شکم
اهداف
 .1تغییر وضعیت بیمار و رفع صدمه احتمالی به پوست
 .2تسهیل در خروج ترشحات دهان
 .3پیشگیری از خمیدگی غیر طبیعی زانوها و مفصل لگن
 .4تأمین راحتی و آسایش بیمار
تجهيزات و وسايل مورد نياز
بالشهای كوچك بر حسب نیاز بیمار ،دو عدد ملحفهی لوله شده
نحوه اجرا
 .1خود را به بیمار معرفی نمائید.
 .2نام و نام خانوادگی بیمار را از خود او یا همراه وی بپرسید و با دستبند شناسایی مطابقت دهید.
 .3قبل از اجرای روش ،بیمار را از اقدام مورد نظر مطلع كنید .ضرورت انجام كار و نحوه همکاری بیمار را مشخص
كنید.
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 .4محیط خصوصی بیمار را فراهم كنید .پرده های اطراف تخت را بکشید و در صورت امکان درب اتاق را ببندید.
 .5دستها را بشوئید.
 .6دستکش بپوشید.
 .7بیمار را به پشت بخوابانید.
 . 8بیمار را به یك طرف تخت آورده ،دست طرف مقابل را روی سینه و پای همان طرف را روی پای طرف خودتان
قرار دهید.
 .9كمك كنید تا بیمار چرخیده به شکم بخوابد ،دستها را از آرنج خم كرده در دو طرف تنه و در طرفین سر قرار
دهید.
 .10سر بیمار را به یك طرف چرخانده در صورت مجاز بودن از بالش كوچکی در زیر سر استفاده كنید.
 .11بالش كوچك یا ملحفهی تا شده ای را زیر شکم بیمار بگذارید تا از ایجاد فشار روی پستان در زنان و دستگاه
تناسلی در مردان جلوگیری شود.
 . 12برای جلوگیری از فشار روی انگشتان و زخم شدن آنها در اثر تماس با تشك ،از بالش كوچکی در زیر ساق پا از
زانو تا مچ ،استفاده كنید.

وضعيت خوابيده به شکم

قرار دادن بيمار در وضعيت نيمه خوابيده به روي شکم
اهداف
 .1تغییر وضعیت بیمار و رفع صدمه احتمالی به پوست
 .2تسهیل در خروج ترشحات دهان و پیشگیری از اسپیراسیون در شرایط احتمالی
 .3تأمین راحتی و آسایش بیمار
تجهيزات و وسايل مورد نياز
بالشهای كوچك برحسب نیاز بیمار ،دو عدد ملحفهی لوله شده ،كیسه شن یا حوله یا ملحفه تا شده
نحوه اجرا
 .1خود را به بیمار معرفی نمائید.
 .2نام و نام خانوادگی بیمار را از خود او یا همراه وی بپرسید و با دستبند شناسایی مطابقت دهید.
 .3قبل از اجرای روش ،بیمار را از اقدام مورد نظر مطلع كنید .ضرورت انجام كار و نحوه همکاری بیمار را مشخص
كنید.
 .4محیط خصوصی بیمار را فراهم كنید .پرده های اطراف تخت را بکشید و در صورت امکان درب اتاق را ببندید.
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 .5دستها را بشوئید و دستکش بپوشید.
 . 7بیمار را به پهلو متمایل به جلو بخوابانید .دست زیرین بیمار را به طرف پشت قرار داده دست باالیی را از آرنج خم
كرده در كنار سر و گردن قرار گیرد.
 .8در حالی كه پای زیرین كمی از ناحیهی لگن و زانو خم شده ،پای باالیی را كامال از زانو و لگن خم كرده تاحد كمر
باال بیاورید.
 . 9از یك بالش در فضای بین قفسه سینه ،شکم و بازوی فوقانی و از بالش دیگر در فضای بین شکم ،لگن و ران
استفاده كنید.
 . 10در صورتی كه هدف از این پوزیشن تسهیل خروج ترشحات از دهان نباشد از بالش كوچکی زیر سر بیمار استفاده
كنید.
 . 11جلوگیری از افتادگی پا ،با استفاده از كیسه شن یا حوله یا ملحفه تا شده را فراموش نکنید.
 .12نردههای كنار تخت را باال بیاورید و بیمار را در وضعیت راحت قرار دهید.

وضعيت نيمه خوابيده به روي شکم

قرار دادن بيمار در وضعيت خوابيده به پهلو
اهداف
 .1تغییر وضعیت بیمار و رفع صدمه احتمالی به پوست
 .2تسهیل در خروج ترشحات دهان
 .3تأمین راحتی و آسایش بیمار
تجهيزات و وسايل مورد نياز
بالشهای كوچك بر حسب نیاز بیمار ،دو عدد ملحفهی لوله شده
نحوه اجرا
 .1خود را به بیمار معرفی نمائید.
 .2نام و نام خانوادگی بیمار را از خود او یا همراه وی بپرسید و با دستبند شناسایی مطابقت دهید.
 .3قبل از اجرای روش ،بیمار را از اقدام مورد نظر مطلع كنید .ضرورت انجام كار و نحوه همکاری بیمار را مشخص
كنید.
 .4محیط خصوصی بیمار را فراهم كنید .پرده های اطراف تخت را بکشید و در صورت امکان درب اتاق را ببندید.
 .5دستها را بشوئید.
 .6دستکش بپوشید.
 .7بیمار را به پهلو بخوابانید.
 .8سر و گردن در راستای مناسب با تنه قرارداده و بالشی در زیر سر استفاده كنید.
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 .9خط باسن كمی عقبتر از شانه ها و دو دست در جلوی تنه قرار گیرد ،از بالش كوچکی در زیر ساعد دست باالیی
استفاده كنید تا فشار روی قفسهی سینه وارد نشود.
 .10زانوها را خم كنید .زانوی پای ب اال كمی بیشتر خم شود .از یك بالش طولی یا از دو بالش برای بین پاهای بیمار
استفاده كنید تا از فشار روی پاهای زیرین كاسته شود.
 .11با استفاده از یك بالش در طول پشت بیمار او را در وضعیت به پهلو ثابت نگه دارید.
 .12در صورت نیاز از بالش یا تخته پایین تخته برای جلوگیری از افتادگی پا كمك بگیرید.
 .13برای حفظ ایمنی بیمار نردههای كنار تخت را باال بیاورید.

وضعيت خوابيده به پهلو

قرار دادن بيمار در وضعيت ليتاتومي يا زايمان
اهداف
 .1دستیابی اسان به ناحیه ژنیتال جهت زایمان طبیعی یا معاینات زنان و جراحیهای دستگاه تناسلی ادراری
تجهيزات و وسايل مورد نياز
تخت زایمان یا معاینه
نحوه اجرا
 .1خود را به بیمار معرفی نمائید.
 .2نام و نام خانوادگی بیمار را از خود او یا همراه وی بپرسید و با دستبند شناسایی مطابقت دهید.
 .3قبل از اجرای روش ،بیمار را از اقدام مورد نظر مطلع كنید .ضرورت انجام كار و نحوه همکاری بیمار را مشخص
كنید.
 .4محیط خصوصی بیمار را فراهم كنید .پرده های اطراف تخت را بکشید و در صورت امکان درب اتاق را ببندید.
 .5دستها را بشوئید.
 .6دستکش بپوشید.
. 7بیمار به پشت بخوابد به طوری كه باسن وی در لبه پایینی تخت قرا ر گیرد
. 8پاهای بیمار بر روی پدالهای پایی تخت قرار می گیرد به طوری كه ران های بیمار با ساق پای وی زاویه  90درجه
ایجاد كند.

وضعيت ليتاتومي يا زايمان
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قرار دادن بيمار در وضعيت سجده
اهداف
 .1جهت كاهش خطر در زنان باردار دارای پروالپس یا بیرون زدگی بند ناف
تجهيزات و وسايل مورد نياز
تخت ،بالش
نحوه اجرا
 .1خود را به بیمار معرفی نمائید.
 .2نام و نام خانوادگی بیمار را از خود او یا همراه وی بپرسید و با دستبند شناسایی مطابقت دهید.
 .3قبل از اجرای روش ،بیمار را از اقدام مورد نظر مطلع كنید .ضرورت انجام كار و نحوه همکاری بیمار را مشخص
كنید.
 .4محیط خصوصی بیمار را فراهم كنید .پرده های اطراف تخت را بکشید و در صورت امکان درب اتاق را ببندید.
 .5دستها را بشوئید.
 .6دستکش بپوشید.
 . 7بیمار را در وضعیت سجده طوری قرار دهید كه فشار بر روی بندناف خارج شده از واژن كاهش یابد.
 .8سر بیمار به یك طرف و بر روی بالش قرار می گیرد.
.9در همین وضعیت بیمار را سریعا به زایشگاه یا اتاق عمل هدایت كنید.

وضعيت سجده

ارزشیابی تکوینی
از تمامی دانشجویان خواسته می شود كه نقاط فشاری در پوزیشن های مختلف را بر روی مانکن مشخص نمایند.
از تمامی دانشجویان خواسته می شود كه پوزیشن های مختلف را بر روی مانکن مشخص نمایند.
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عنوان مبحث جلسه چهاردهم :گرمادرماني و سرمادرماني
انواع گرما درماني
 .1گرما درماني خشک
الف) كیسه آب گرم
ب) المپ حرارتی
 .2گرما درماني مرطوب
الف) حمام نشیمن گاهی
ب) كمپرس گرم و مرطوب
ج) غوطه ور كردن

كيسه آب گرم
اهداف
 .1افزایش گردش خون
 .2كاهش درد های عضالنی
 .3افزایش راحتی ،آرامش و بهبود خواب بیمار
تجهيزات و وسايل مورد نياز
كیسه آب گرم و روكش ،ظرف محتوی آب گرم ،دماسنج مایعات ،پارچه مناسب جهت خشك كردن كیسه آب گرم
نحوه اجرا
 .1خود را به بیمار معرفی نمائید.
 .2نام و نام خانوادگی بیمار را از خود او یا همراه وی بپرسید و با دستبند شناسایی مطابقت دهید.
 .3قبل از اجرای روش ،بیمار را از اقدام مورد نظر مطلع كنید .ضرورت انجام كار و نحوه همکاری بیمار را مشخص
كنید.
 .4وسایل را روی میز در دسترس قرار دهید.
 .5محیط خصوصی بیمار را فراهم كنید .پرده های اطراف تخت را بکشید و در صورت امکان درب اتاق را ببندید.
 .6دستها را بشوئید.
 .7بیمار را در وضعیت راحت قرار دهید.
 .8پوشش محل مورد نظر را كنار زده و در عین حال با ملحفه پوشش بقیه نواحی را حفظ نمائید.
 .9محل مورد نظر را از لحاظ عدم وجود هر گونه مورد غیر طبیعی (زخم ،تاول ،خراشیدگی ،قرمزی و خونریزی)
بررسی نمائید.
 .10وضعیت بیمار را از نظر اختالل حسی بررسی نمائید.
 .11به وسیله ی دما سنج مخصوص آب ،درجه حرارت آب را كنترل نمائید .
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 .12در صورتی كه دماسنج آب موجود نبود می توانید میزان درجه حرارت آب را با قسمت داخلی مچ دست امتحان
نمائید (كیسه آب گرم باید نسبتا داغ باشد ولی نباید دست را بسوزاند).
نکته  :درجه حرارت مناسب جهت افراد بالغ و سالم حدود  52درجه سانتیگراد و برای اطفال ،سالمندان ،افراد فلج و
مبتالیان به اختالالت عروقی باید بین  40/5 - 46درجه سانتیگراد باشد.
 .13كیسه آب گرم را به طوری كه دهانه آن به سمت دور از شما قرار گیرد روی سطحی صاف قرار داده و دو سوم
حجم آن را از آب گرم پر نمائید.
 .14برای خارج كردن هوای داخل كیسه آب گرم ،آن را روی سطحی صاف قرار داده و با دست دیگر روی كیسه
فشار وارد نمائید بطوری كه آب گرم تا لبه دهانه كیسه برسد سپس درب آن را ببندید .در این حالت كیسه هواگیری
شده است.
 .15از محکم بودن درب كیسه آب گرم مطمئن شوید ،سپس آن را وارونه نمائید تا از سالم و محکم بودن درب آن
اطمینان حاصل نمائید.
 .16كیسه آب گرم را با پارچه ای تمیز خشك نمائید و درون روكش مخصوص قرار دهید.
 .17سینی وسایل استفاده از كیسه آب گرم را آماده كرده و به بالین بیمار بروید.
 .18كیسه را در محل قرار دهید.
نکته :دهانه كیسه باید به سمت خارج از بدن بیمار قرار گیرد تا در صورت خروج آب گرم به طور نا گهانی محتویات
آن روی بدن بیمار نریزد.
 .19طول مدت استفاده از كیسه آب گرم حداكثر  30دقیقه می باشد.
 .20هر  5-10دقیقه یکبار محل مورد معالجه را از نظر درد ،سوزش و واكنش های پوستی بررسی نمائید .در صورت
وجود هر كدام از موارد ذكر شده درمان را قطع نموده و به پزشك اطالع دهید.

سرمادرماني
انواع سرمادرماني
 .1سرما درماني خشک
الف) كیسه یخ
 .2سرما درماني مرطوب
الف) كمپرس سرد
ب) حمام آب ولرم

كيسه يخ
اهداف
 .1پیشگیری از تورم و التهاب ناشی از صدمه یا جراحی
 .2كاهش درد های مفصلی و عضالنی
 .3پیشگیری یا كاهش خونریزی
 .4كاهش سردرد ناشی از التهاب و انبساط عروقی
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تجهيزات و وسايل مورد نياز
ظرف حاوی تکه های یخ خرد شده ،كیسه یخ و رویه مخصوص آن ،دستکش یکبار مصرف ،پارچه مناسب خشك
كردن كیسه یخ
نحوه اجرا
 .1خود را به بیمار معرفی نمائید.
 .2نام و نام خانوادگی بیمار را از خود او یا همراه وی بپرسید و با دستبند شناسایی مطابقت دهید.
 .3قبل از اجرای روش ،بیمار را از اقدام مورد نظر مطلع كنید .ضرورت انجام كار و نحوه همکاری بیمار را مشخص
كنید.
 .4محیط خصوصی بیمار را فراهم كنید .پرده های اطراف تخت را بکشید و در صورت امکان درب اتاق را ببندید.
 .5دستهارا شسته و دستکش بپوشید.
 .6بیمار را در وضعیت راحت قرار دهید.
 .7محل مورد نظر را برهنه كنید .جهت پیشگیری از برهنه كردن قسمتهای غیر ضروری بدن روی بیمار را با ملحفه
بپوشانید.
 .8وضیعت بیمار از نظر میزان ناراحتی و توانایی وی جهت همکاری را بررسی نمائید.
 .9نصف تا دو سوم كیسه یخ را با خرده یخ پر نمائید.
 .10كیسه یخ را از نظر نشت آب با عمل وارونه كردن كنترل نمائید .و آن را در داخل پوشش مخصوص قرار دهید.
 .11كیسه را روی موضع قرار دهید و روی بیمار را به جهت جلوگیری از لرزیدن ،بپوشانید.
 .12هر  5-6دقیقه یکبار واكنش های پوستی بیمار را كنترل می نماییم.
 .13پس از پایان كار دستکش ها را خارج كرده و دستها را بشوئید.
 .14وسایل را جمع آوری و در محل مناسب قرار دهید.

ارزشیابی تکوینی
از سه تن از دانشجویان خواسته می شود كه انواع گرمادرمانی را نام ببرند.
از سه تن از دانشجویان خواسته می شود كه كاربرد انواع گرمادرمانی را نام ببرند.
از سه تن از دانشجویان خواسته می شود كه انواع سرمادرمانی را نام ببرند.

از یکی از دانشجوان خواسته می شود كه كیسه آب گرم را آماده نماید.
از یکی از دانشجوان خواسته می شود كه كیسه یخ را آماده نماید.
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