استاوداردَا مًجب اطمیىان از ارائٍ اقدامات پرستاری ایمه می شًود .برای اطمیىان از تجًیس
صحیح داري ،پرستار باید با  6استاودارد در پرستاری آشىا باشد.
تعییي هسئَل دارٍ تَسط هسئَل ثخص

چه وبردوس دارٍیی ثب وبردوس ثخص ثر اسبس استبًذارد دارٍیی،ثب رعبیت  6لبًَى ثِ ٌّگبم دارٍ
دادى-1 :دارٍی غحیح  -2دٍز غحیح -3رٍش تجَیس غحیح -5زهبى غحیح -6ثجت غحیح

هطخع وردى ثیوبراًی وِ در طَل ضیفت ثبیستی دارٍ ثِ آًْب دادُ ضَد

ٍرٍد ثِ اتبق دارٍ ٍ ضستي دستْب
ٍسبیل ٍ دارٍّب ثرای ّر ثیوبر ثر اسبس وبردوس دارٍیی آهبدُ گردد .
زهبًی وِ ولیِ دارٍّب ثرای ّر ثیوبر آهبدُ ضذ هجذدا لجل از دادى دارٍ ثِ ثیوبر آًرا ثب
دستَرات پسضه وٌترل وٌیذ.

ثردى سیٌی یب ترالی دارٍ ثر ثبلیي ثیوبر ،هسئَل دارٍ خَد را ثرای ثیوبر هعرفی هیىٌذ.
وکتٍ :جْت ّر ثیوبر ثبیستی دستْب تَسط هحلَل الىلی ضذ عفًَی ضَد.
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چه َّیت ثیوبر

دادى دارٍ ثِ ثیوبر طجك رٍش غحیح هبًٌذPO-IV-INF-BY NGT :

سپس لرار دادى ثیوبر در ٍضعیت هٌبست

لرار دادى ٍسبیل در اتبق دارٍ

ضستي هجذد دستْب

ثجت دارٍ در پرًٍذُ ثیوبر تَسط هسئَل دارٍ
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استاوداردَا مًجب اطمیىان از ارائٍ اقدامات پرستاری ایمه می شًود .برای اطمیىان از تجًیس
صحیح داري ،پرستار باید با  6استاودارد در پرستاری آشىا باشد.
-1داريی صحیح :پرستبر ثبیذ وبردوس دارٍیی را ثب دستَر پسضه همبیسِ وٌذ .پرستبر ثر
چست رٍی ظرف دارٍ را ثب وبردوس دارٍیی همبیسِ هی ًوبیذ .ایي عول در  3هرحلِ است :
الف :لجل از ثرداضتي ظرف دارٍ از لفسِ ةٌّ -گبم ثرداضتي دارٍ از ظرف ج-پیص از ثبز
گرداًذى ظرف دارٍ ثِ لفسِ
 -2ديز صحیح :ثرای اًجبم هحبسجبت دارٍیی ٍ در غَرت تجذیل ٍاحذ دارٍیی ٍ یب استفبدُ از
حجن ثیطتر یب ووتر دارٍیی  ،در غَرت لسٍم تَسط پرستبر دیگری ًیس چن گردد (.جْت
جلَگیری از خطبی دارٍیی)
 -3بیمار صحیح :ثیوبر را ثب دلت ضٌبسبیی وٌیذ ،سِ رٍش غحیح جْت ایي عول ٍجَد دارد:
الفً-بم ثیوبر را از دستجٌذی وِ هطخػبت ٍی ًَضتِ ضذُ وٌترل وٌیذ
ةً -بم ثیوبر را از ٍی سئَال وٌیذ .ج-هطخػبت ثیوبر را ثب سبیر افراد ثخص وِ ثیهبر را هی
ضٌبسٌذ وٌترل وٌیذ.
-4ريش تجًیس صحیح :زهبًی وِ پرستبر دارٍ را تجَیس هی وٌذ ثبیذ اطویٌبى یبثذ وِ آى را
درست تجَیس ًوَدُ است
-5زمان صحیح :پرستبر ثبیذ در هَرد علت دستَر دارٍیی در زهبى خبظ ٍ اهىبى تغییر جذٍل
زهبى ثٌذی هػرف دارٍ آگبُ ثبضذ.

 -6ثبت صحیح  :خطبّبی دارٍیی هوىي است در اثر ثجت ًبدرست رٍی دٌّذ
ثٌبثرایي پرستبراى ثبیذ از ثجت غحیح پیص ٍ ثعذ از تجَیس دارٍ هطوئي ثبضٌذ .ثجت
یه لسوت هْن در تجَیس دارٍ است.
مىبع :اصًل مُارتُای پرستاری
وًیسىدٌ :پًتر -پری
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