
بسمه تعالي 

دستورالعمل مراقبت از بیماران تحت تهویه مکانیکی و  نیازمند مراقبت هاي ویژه      

 در بخشها

به منظور انجام ارائه مراقبتهاي پرستاري صحیح و اصولی در  بیماران بستري تحت تهویه مکانیکی و نیازمند مراقبتهاي ویژه 

در بخش ها ، راهنما و دستورالعمل نحوه ارائه 

مراقبت هاي پرستاري صحیح در این بیماران به صورت زیر به کلیه بخش ها ابالغ می گردد. 

 بدیهی است رعایت موارد زیر توسط پرستاران محترم کلیه بخشها الزامی بوده و هر فرد پاسخگوي عملکرد خود  می باشد. 

در ضمن مسئولیت نظارت بر حسن اجراي این موارد به عهده سوپروایزران، سرپرستاران و مسئولین محترم شیفت مى باشد. 

نکته: بسیاري از این موارد عالوه بر پروتکل هاي رایج مربوط به بخش  ICU ، ضروري است در بخشهاي ویژه نیز اجرا 

گردد. 

به منظور جلوگیري از آسپیراسیون در کلیه بیماران و افزایش فشار داخل مغز )به خصوص در بیماران ضربه به سر( و در 

صورت نداشتن منع علمی از طرف سرویس پزشکی مربوط )به طور مثال داشتن EVD و دستور هم سطح بودن سر تخت با 

بگ بیمار و یا ...( باید سر تخت کلیه بیماران اینتوبه و تحت تهویه مکانیکی 03 درجه باال آورده شود. 

به منظور جلوگیري از خشک شدن و ایجاد زخم در قرنیه مراقبت از چشم با ریختن قطره اشک مصنوعی یا محلول نمکی 

و بستن چشم ها با استفاده از پد مخصوص چشم و یا چسب باید صورت گیرد. 

براي ثابت کردن لوله تراشه فقط از باند دور بافته استاندارد موجود در کلیه بخش ها استفاده گردد و در صورت لزوم و 

آلوده شدن به خون و ترشحات باند و گاز دور لوله تراشه بالفاصله تعویض شده و این کار به انتهاي هر شیفت موکول 

نگردد. 
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ارسال شده به کلیه بخش ها استفاده کنید. راهنمای انجام ساکشنبه منظور انجام ساکشن اصولی از 

دهان و دندان بیماران باید با بکارگیری محلول دهانشویه کلرهگزیدین و مسواک در حین ساکشن دهان و حلق و  مراقبت از

به محلول نمکی در هر شیفت صورت گیرد. بدیهی است  تمیزکردن دهان و کام بیماران با آبسالنگ و گاز آغشتههمچنین 

 این اقدامات احتمال عفونت را به شدت کاهش می دهند.

و لوله های خرطومی دستگاه ونتیالتور، فولی و ... به مانند سایر بیماران باید  کلیه لوله ها و متعلقات بیمار شامل فیلترروی 

برچسب تاریخ تعبیه آنها درج گردد و بر اساس دستورالعمل های ابالغ شده کمیته کنترل عفونت اقدام شود.

با حفظ حریم بیمار، مراقبت از فولی و سایر موارد مربوط به نظافت و  نظارت بر شیو صورت، تمیزی و نظافت ناحیه ژنیتال 

تمیزی بیمار و محیط اطراف او باید به دقت مورد توجه و نظارت پرستار بیمار قرار گیرد.

کلیه این بیماران باید حداقل تحت مانیتورینگ قلبی- ریوي و پالس اکسیمتري قرار گیرند. در صورت فقدان یا خرابی 

دستگاه مانیتورینگ در بخش این موضوع باید بالفاصله به سوپروایزر کشیک اطالع داده شود

در صورتی که بیمار داروهایی سداتیو، وازوپرسور، اینوتروپ و یا کاهنده فشار خون دریافت میکند این موارد حتما باید با  

پمپ داده شود. در ضمن باید برچسب این موارد به علت خراب شدن و چسبیدن این چسب بر روي دستگاه یا در داخل 

یک تلق در کنار دستگاه قرار داده شود و یا رويپمپ الصاق گردد.

به منظور جلوگیري از زخم بستر و زخم هاي فشاري عالوه بر تغییر وضعیت بیمار هر دو ساعت با نظارت پرستار، بیمار باید 

مواظب افتادن سیم هاي مانیتورینگ زیر تن بیمار و یا افتادن لوله خرطومی روي تن بیماران و یا جمع و چروك شدن 

مالفه زیر تن بیماران به طور مداوم باشید

در بیماران بیهوش به منظور جلوگیري از ادم و تورم اندام ها و کمک به تخلیه مناسب وریدي اندام در این بیماران در 

صورت نداشتن منع علمی اندام ها باید با روش مناسب مثل بکارگیري بالش یا ملحفه و....الویت شوند
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در صورتی که بیمار تب دارد  با دستور پزشک و نظارت پرستار و حفظ حریم بیمار توسط کمک بهیاران گاز اغشته به آب 

ولرم در قسمتهایی از بدن که عروق زیادي دارند مثل قفسه سینه، شکم و ران ها به صورت متناوب براي کاهش درجه 

حرارت بدن گذاشته شود

بی سطح هوشیاری باید به دقت اندازه گیری و ثبت گردد.عالیم حیاتی این بیماران و ارزیا

توسط پرستار بیمار و با بکارگیری روش مناسب صورت گیرد. تنها انجام گاواژ در این بیماران باید

هر گونه تغییر در وضعیت این بیماران مثل دیس ریتمی، تغییرات و نوسانات شدید فشار خون، کاهش بیشتر سطح 

هوشیاری، اختالل در گازهای خون شریانی و... باید بالفاصله به پزشک مسئول بیمار و سوپروایزر کشیک اطالع رسانی 

 گردد.

نکته:

 در بیماران نیازمند مراقبت هاي ویژه در بخشها که تحت تهویه مکانیکی قرار ندارند به غیر از موارد مربوط به مراقبت 

هاي مخصوص این گونه بیماران، ضروري است سایر موارد ذکر شده در این دستورالعمل مثل تاریخ 

اتصاالت، مانیتورینگ قلبی- ریوي، پایش عالیم حیاتی، گزارش تغییر وضعیت بیماران و...  به دقت 

اجرا گردد. 
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