تاریخ بازنگری 1397/07/01 :
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان
بیمارستان ایت ا ...طالقانی ابادان

دستورالعمل اولویت بندی مراقبت از بیماران بدحال
شناسایی به موقع و نحوه رسیدگی به بیماران بد حال و اورژانسی در
بخش های بستری
بیمارستان

جهت

حمایت

از

بیماران

بدحال

و

اورژانسی

از

طریق

شناسایی ،ارائه مراقبت و درمان به موقع ،تسهیل و تسریع در ارائه
خدمات و مراقبت ،عمل می نماید.

تعاریف:
بیمار بدحال و اورژانس بستری در بخش :به بیمارانی اطالق می شود که
در بخش ها بستری بوده و نیاز به اقدامات حمایتی فوری ویژه نظیر
اقدامات تنفسی(لوله گذاری تراشه-تهویه مکانیکی) اقدامات قلبی ،با
شوک دارند.
مقیاس گالسکو کوما :معیاری است که براسا پاسخ چشمی ،کالمی ،حرکتی
برای اندازه گیری سطح هوشیاری بیمار می باشد.
نحوه نظارت بر اجرای دستور العمل :کنترل مستندات ،مصاحبه از
پرسنل
منابع ،امکانات و کارکنان مورد نیاز:
لیست بیماران پر خطر گروه های یک و دو طبق مصوبه داخلی بیمارستان
فرم های مربوطه ،تجهیزات پزشکی و ملزومات احیا
کادر پزشکی ،مامایی و پرستاری ،کمک بهیار و خدمات

شناسایی بیماران بدحال و اورژانسی
شیوه انجام کار:
پرستار مسوول در صورت مشاهده موارد زیر بیمار را به عنوان بیمار بد حال
و اورژانسی شناسایی می نماید:



بیمار با سکته های مغزی و با کاهش سطح هوشیاری و براساس
مقیاس گالسکو کوما



بیماران دچار افت  SPO2ناگهانی و اختالالت تنفسی(دیسترس
تنفسی-انسداد راه هوایی ،آپنه و )...



بیماران دچار آریتمی های قلبی ناگهانی MI ،و ارست



تب باالی  40درجه در بزرگساالن و  39درجه در نوزادان و اطفال



اختالالت همودینمایک



خونریزی حاد گوارشی



واکنش همولیتیک به دنبال ترانسفوزیون خون و فرآورده های آن



واکنش به آنتی بیوتیک ها و داروهای پرخطر



انواع شوک



 DKAو کمای هیپراسموالر



هیپوگلیسمی



اختالالت فشار خونی



پنوموتوراکس



جسم خارجی در مری



آسفیکسی نوزاد



اکالمپسی و پره اکالمپسی



نوزاد نارس شدید کمتر از  1000گرم



آتونی رحم



خونریزی های غیر قابل کنترل



موکونیال آسپیراسیون

نحوه رسیدگی به بیماران اورژانسی و بدحال
شیوه انجام کار:
 )1در

مرحله

اول،

بیمار

توسط

پرستار

مسوول،

ارزیابی

و

اقدامات مراقبتی اولیه تا زمان رسیدن پزشک برای بیمار
انجام می شود.
 )2شرح حال بیمار توسط پرستار مسوول به اطالع پزشک مقیم می
رسد(در مورد اطفال و زنان به پزشک آنکال مربوطه اطالع داده
می شود).

 )3ترالی اورژانس و تجهیزات و لوازم مورد نیاز توسط کمک
بهیار و یا خدمات بر بالین بیمار حاضر می شود .بیمار توسط
پرستار مونیتورینگ قلبی و تنفسی قرار می گیرد.
 )4پزشک متخصص مقیم در بیمارستان در کمتر از  10دقیقه و در
صورت نبود ایشان پزشک آنکال حداکثر ظرف مدت  30دقیقه بر
بالین بیمار حاضر می شود.
 )5تا زمان حضور پزشک دستورات ایشان طبق خط مشی دستورات
تلفنی اجرا می شود.
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ریاست بیمارستان طالقانی ابادان
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