
 مدرس
 حبیب شارعی نیا

 پرستاریگزارش نویسی در 



است یبفتِ اًجبم کِ کبری یب خجر تفضیل ٍ ضرح تفسیر، هؼٌی ثِ لغت در  
طجق ٍ گردیذُ تحصیل هَثق هٌبثغ از ػلوی هَازیي هجٌبی ثر کِ اطالػبتی اًتقبل ًَع ّر  

 اطالع هٌظَر ثِ هطخص افرادی یب فرد ثِ ٍ ثبضذ ضذُ تذٍیي ٍ تٌظین ٍیژُ ضَاثطی ٍ اصَل
 .گردد ارائِ تصوین اتخبر یب
است پرستبری فؼبلیت ّبی جٌجِ از یکی ثیوبر ثبلیٌی ٍ پسضکی گسارضبت ثجت. 
ثیوبر ثِ هرثَط اطالػبت کِ است الزم ثْذاضتی هراقجت تین اػضبی از یکی ػٌَاى ثِ پرستبر 

 .دّذ اًتقبل هَثر رٍضی ثِ ٍ هٌبست زهبى در دقت، ثِ را

 گسارش 



پرًٍذُ در ثجت طریق از ثیوبراى گسارش (Record)ضفبّی گسارش(Report)یب                        
 .گیرد هی صَرت(Consulation)هطبٍرُ

خَد کتجی ٍ ضفبّی گسارش ثؼذی، ضیفت پرستبراى ثیوبرستبى، در کبری ًَثت ّر اًتْبی در   
 .ًوبیٌذ هی ارائِ را

دیگر ثِ ضفبّی گسارش دادى ٍ ثیوبراى گسارش ًَضتي پرستبر ّبی هسئَلیت تریي هْن از      
     از ثیوبراى از هراقجت کیفیت افسایص در کِ ثبضذ هی(...ٍ پرستبر پسضک،)ای حرفِ ّوکبراى

 .دارد ثسسایی اّویت

 



1.ثِ .است ثیوبر ثب تؼبهل ّبی زهبى در درهبى تین هختلف اػضبی ثیي ارتجبط ًَیسی گسارش از اصلی ّذف :ارتباط     
     پرًٍذُ در اٍ کِ آًچِ پبیِ ثر درهبى تین ثب اٍ هطبرکت ٍ پرستبر هَرد در درهبى تین اػضبی سبیر ثبضین داضتِ یبد
 .کٌٌذ هی قضبٍت ًَیسذ هی

2.طراحی هراقجتی ثرًبهِ ٍی پیطرفت ٍ ثیوبر ٍضؼیت تغییر ٍ رٍزاًِ ّبی دادُ اسبس ثر :مراقبتی ریسی برنامه  
 .ضَد هی

3.ضَد هی ثردُ پی ٍی از هراقجت کیفیت ثِ ثیوبر پرًٍذُ در ضذُ ثجت گسارش اسبس ثر :کیفیت برآورد.                    
      ّوچٌیي .گردد هی ثرگسار خذهت ضوي ّبی ثیوبر،آهَزش از هراقجت کیفیت ثْجَد ثرای هطکل، ٍجَد صَرت در

 .ضَد هی استفبدُ ًیس ثیوبراى پرًٍذُ از هراقجتی، استبًذارّبی اًتخبة ثرای

4.است قبًًَی هذرک ػٌَاى ثِ ثیوبر، پرًٍذُ در ضذُ ثجت گسارضبت :مالی و قانونی مسائل به گویی پاسخ.  
     پرًٍذُ هذرک ٍ هٌجغ ثْتریي ثبضٌذ داضتِ هراقجت کیفیت هَرد در ضکبیتی ٍی خبًَادُ یب ثیوبر کِ صَرتی در

   .گیرد صَرت هَقغ ثِ ٍ صحیح دقیق، ثبیستی گسارش ثجت ثٌبثرایي .ثبضذ هی ثیوبر
        ًوَدُ دریبفت را ّبیی هراقجت ًَع چِ کِ پرًٍذُ در ضذُ ثجت گسارضبت اسبس ثر را خَد درهبًی ّسیٌِ ثیوبراى          

 .ًوبیٌذ هی پرداخت ٍ حسبة اًذ،

 

 اهداف گزارش نویسی



 .ؿَد هی اػتفبدُ دضؿکی گشٍُ داًـجَیبى آهَصؽ ثشای ثیوبس، دشًٍذُ دس هَجَد گضاسؿبت:آموزش.5
        هغبلؼِ ٍ ثشسػی ثِ داسًذ، فؼبلیت دسهبًی-ثْذاؿتی هـکالت حل صهیٌِ دس کِ دظٍّـگشاًی:تحقیق.6

 .دٌّذ هی اسائِ سا هٌبػت ساّکبسّبی ٍ کشدُ کؼت سا الصم اعالػبت ٍ دشداصًذ هی ثیوبساى  دشًٍذُ
        ثبؿذ ًیبص هَسد ثؼذ ّبی ػبل دس اػت هوکي ثیوبس، دسهبًی-ثْذاؿتی ّبی یبفتِ ٍ اعالػبت:تاریخی.7
 .داسد تبسیخی اسصؽ ثیوبس دشًٍذُ دس ؿذُ دسد اعالػبت دلیل ّویي ثِ
             سا اػتبًذاسد ّبی هشالجت ؿذُ حجت گضاسؿبت اص اػتفبدُ ثب ثْذاؿتی ّبی ػبصهبى :بخشی اعتبار.8
   .ًوبیٌذ هی تؼشیف ٍ آٍسدُ دػت ثِ

 



 روش های گسارش نویسی

گسارش نویسی به روش سنتی یا بیمارستانی 

ّش کذام دس ثشگِ  ... دس ایي سٍؽ اعالػبت عجمِ ثٌذی ؿذُ تَػظ دشػتبس، دضؿک، کبسؿٌبع آصهبیـگبُ ٍ 
 . هخلَف خَد ٍاسد هی ؿَد

 گسارش نویسی به روشSOAPIE  

 

 



مذار مشکل شیوه اساس بر نویسی گسارش P.O.M.R   

         ٍ هؼبلجبت دالیل ثلکِ ّب دسهبى تٌْب ًِ .اٍػت اص هشالجت ٍ ثیوبس عجی هـکل ثش تبکیذ سٍؽ ایي دس
    دس ... ٍ فیضیَتشادیؼت دضؿک، دشػتبس، ٍ ؿذُ حجت هشتت عَس ثِ ثیوبسی ػیش .ؿَد هی رکش ّب هشالجت

 .ًَیؼٌذ هی سا خَد ّبی گضاسؽ هحل یک
 :رٍش ایي در الگَ ثجت اصَل
دبیِ اعالػبت 
هـکالت لیؼت 
اػبػی ّبی عشح 

ثیوبسی دیـشفت گضاسؽ 



گام به گام روش به نویسی گسارش 

 :گضاسؽ ثِ تشتیت اٍلَیت، ثش اػبع ؿشایظ ثیوبس ثِ ؿکل صیش ًَؿتِ هی ؿَد
گضاسؽ دزیشؽ ثیوبس 
گضاسؽ ثذٍ ٍسٍد 
گضاسؽ تغییش ؿیفت 
گضاسؽ لجل اص ػول 
گضاسؽ سیکبٍسی 
گضاسؽ ثؼذ اص ػول 
گضاسؽ آهَصؽ ثِ ثیوبس 
گضاسؽ تشخیق 
گضاسؽ فَت 

 



پرستاری تشخیص اساس بر نویسی گسارش 

 .دس ایي سٍؽ گضاسؿبت ثش اػبع تـخیق ّبی دشػتبسی ًَؿتِ هی ؿًَذ
داستانی گسارش 

کلیِ ٍلبیغ، هشالجت ّب ٍ گفتِ ّبی ثیوبس ثذٍى آى کِ اص فشایٌذ خبكی دس ًَؿتي گضاسؽ اػتفبدُ ؿَد ثِ  
 .تشتیت حجت هی ؿَد

 



 خصوصیات یک گزارش پرستاری علمی و صحیح



              اعالػبت ػیٌی ٍتَكیفی دسثبسُ  کشدُ ٍ ؿبهل كحیح ثبیؼتی حمبیك سا ثیبى گضاسؽ : حقیقت.1
        کبسثشد کلوبتی کِ ایجبد ؿک  اص . ؿٌَد ٍ احؼبع هی کٌذثیٌذ، هی ّبیی ثبؿذ کِ دشػتبس هی دذیذُ 

 .  خَدداسی ًوبیذکٌذ جذا تشدیذ دس فشد خَاًٌذُ هی ٍ 

 .ًکٌیذاػتفبدُ هوکي است ٍ  ظبّراٍ یب ًظر هیرسذ ّیچ ػٌَاى اص کلوبتی چَى ثِ ثِ 
هثبل  : 
 ًیؼت،        ثِ اًجبم کبسّبی خَد اػت، لبدس اظْبس هی داسد دچبس اختالل دس خَاة ثیوبس : كحیحگضاسؽ

 .كحجت ثب کؼی سا ًذاسد ٍ اؿتْبی خَثی ثِ غزا ًذاسدحَكلِ 
افؼشدُ ثِ ًظشهیشػذثیوبس : گضاسؽ غلظ. 

 

 خصوصیات یک گزارش پرستاری علمی و صحیح



  هَاسد حجت ؿذُ دس هَسد ثیوبسثبیؼتی دلیك ثبؿذ تب اػضب تین دسهبى ثتَاًٌذ  : دقت در گسارش نویسی.2
 .آى اػتوبد کٌٌذثِ 
هثبل: 

360ثیوبس: گضاسؽ كحیحccهبیؼبت هلشف کشدُ اػت. 
ثیوبس ثِ هیضاى کبفی هبیؼبت دسیبفت کشدُ اػت: گضاسؽ غلظ. 
5صخن ایجبد ؿذُ دس سثغ تحتبًی ػوت ساػت ؿکن: گضاسؽ كحیحcmعَل داسد. 
صخن ًبحیِ ؿکن ثضسگ ٍ ؿکبفذاس اػت:گضاسؽ غلظ. 

 دس تْیِ گضاسؽ اص کبسثشد ػالین اختلبسی غیشاػتبًذاسد جذا خَدداسی  
 دشػتبس    تَػظ یک الذاهبت هشالجتی ٍ دسهبًی کِ  ًجبیستیحجت گضاسؿبت دشػتبسی ثِ ّیچ ػٌَاى دس

الذاهبت   گضاسؿبت دشػتبسی دس استجبط ثب دس . اًجبم هی ؿَد تَػظ دشػتبس دیگشی حجت یب چبست ؿَد
 .ثبیؼتی ثِ ٍضَح رکش گشدد چِ کبسی تَػظ چِ کؼی ٍ چِ صهبًی اًجبم ؿذُ اػتهشالجتی   دسهبًی ٍ 

 



        ضوي دس ٍ کبهل ثبیؼتی گشدد هی حجت دشػتبسی گضاسؿبت دس کِ اعالػبتی :گسارش بودن کامل.3
 .ًوَد اجتٌبة ضشٍسی غیش کلوبت کبسثشد اص ثبیؼتی دشػتبسی گضاسؽ تْیِ دس .ثبؿذ ًیض هختلش
ثبصگـت کِ دّذ هی ًـبى ّب ًبخي ثؼتش ثَد، سًگ كَستی ٍ گشم چخ دبی اًگـتبى :كحیح گضاسؽ           

 .اػت عشفِ دٍ ٍ +4 لَی، دبیی سٍی ًجض گشدیذ، اًجبم حبًی2ِعی ٍسیذی
ٍسیذی ثبصگـت ًذاسد، ٍجَد التْبة .اػت سًگ كَستی ٍ هذدجَگشم چخ دبی اًگـتبى :غلظ گضاسؽ         

 .ؿَد هی احؼبع دب دٍ ّش دس سٍدبیی ًجض اػت، لَی چخ دبی دس سٍدبیی ًجض اػت خَة
         ؿفبّی ٍ کتجی گضاسؽ دس تبخیش .ؿَد اًجبم تبخیش ثذٍى ثبیذ ًَیؼی گضاسؽ :گسارش بودن پویا.4

   .گشدد هی ثشعشف تبخیش ثب ثیوبس هشالجتی ًیبصّبی ًتیجِ دس ٍ گشدد جذی اؿتجبّبتی ثشٍص ػجت تَاًذ هی
  تَاًذ هی خَى فـبس افت ثب استجبط دس ؿفبّی گضاسؽ یب ٍ گضاسؽ حجت دس تبخیش ٍ ًبسػبیی هخبل ػٌَاى ثِ

  .گشدد ًیبصحیبتی هَسد داسٍّبی اص اػتفبدُ دس تبخیش هَجت
درمانی، اقذامات و دارو تجویز حیاتی، عالیم :شامل گزدد ثبت وقفه بذون و بطورجاری بایستی که وقایعی و ها فعالیت       

    ناگهانی تغییزات یاانتقال، تزخیص-پذیزش سالمت، وضعیت در تغییز تشخیصی، های تست بزای بیمار کزدن آماده
 بیمار وضعیت در

 



      اص اػت ثْتش ٍ ؿًَذ ػبصهبًذّی ٍ ثَدُ ًظن داسای ثبیؼتی ؿذُ حجت اعالػبت :گسارش سازماندهی.5
 .گشدد اػتفبدُ هخلَف ّبی فشم
    ثیوبساى ٍاثؼتگبى ٍ ّوشاّیبى دػتشع اص دٍس ٍ هحشهبًِ ثبیذ گضاسؿبت کلیِ :گسارش بودن محرمانه.6

 .ًذاسد سا ثیوبس اجبصُ ثذٍى دشًٍذُ اٍساق اص یک ّیچ تکخیش حك ثیوبسػتبى .ثبؿذ

 



 :ضیفت تؼَیض گسارش -1
         كَست ثِ اػت هوکي کِ اػت ؿیفت تؼَیض گضاسؽ ؿفبّی گضاسؽ ّبی کبسثشد تشیي هْن اص یکی 

  هتٌَع هضایبی داسای ثبلیٌی ساًذ .ؿَد اًجبم ثیوبس تخت کٌبس دس ثخؾ، ثبلیٌی ساًذ كَست دس یب ٍ کٌفشاًغ
    دس یب ٍ كَت ضجظ ًَاس ؿفبّی، كَست ثِ اػت هوکي ؿیفت تؼَیض گضاسؽ .ثبؿذ هی تَجْی لبثل ٍ

  هَسد دس تب دّذ هی اجبصُ دشػتبساى ثِ ثبلیٌی ساًذ .ؿَد دادُ ثیوبساى تخت کٌبس دس ثخؾ ثبلیٌی ساًذ عَل
          کِ اػت هْن ثؼیبس هؼئلِ ایي .ًوبیٌذ دسیبفت فَسی ثبصخَسدی خَیؾ رّي دس ؿذُ هغشح ػَاالت
  کِ اعالػبتی گشفتي ثش ػالٍُ ثبلیٌی ساًذ ٌّگبم دس .ؿَد اًجبم کفبیت ثب ٍ ػشػت ثب ؿیفت تؼَیض گضاسؽ

         دشػتبسی هشالجت اسصیبثی جْت هٌبػجی فشكت دّذ هی یبسی دشػتبسی ّبی هشالجت عشاحی دس سا هب
  ّبی هشالجت ثب استجبط دس کِ دّذ هی سا اهکبى ایي ثیوبس ثِ ّوچٌیي ٍ دّذ هی هب ثِ ًیض سا ؿذُ دسیبفت
 .ًوبیذ ثحج ؿذُ دسیبفت

 

 نوع گزارش شفاهی توسط پرستاران  4



 :تلفٌی گسارضبت -2
       ًمؾ تلفٌی گضاسؿبت دس کِ اؿخبكی .ثبؿذ هی اعالػبت اًتمبل دس هٌبػت ٍ ػشیغ ساُ تلفٌی گضاسؿبت

 :ثبؿٌذ هغوئي ثبیذ داسًذ
   اػت ٍاضح اعالػبت
    اػت كحیح اعالػبت
   اػت دلیك اعالػبت

 اػت خالكِ اعالػبت

     اسائِ خَد ًبم ٍ صهبى :اص ػجبستٌذ ؿذُ حجت هَاسد .گشدد حجت دشًٍذُ دس ثبیذ ثیوبس ٍضؼیت تلفٌی گضاسؽ
 .گضاسؽ ثشگِ دس ؿذُ دسیبفت ٍ اسائِ اعالػبت تلفٌی، دیبم گیشًذُ ٍ دٌّذُ

      اص دضؿکی ػَال تبّشگًَِ ثبؿذ دشػتبس دػتشع دس ثیوبس دشًٍذُ حتوب دضؿک ثِ تلفٌی گضاسؽ هَلغ دس
 .ؿَد دادُ دبػخ آى ثِ ثبتَجِ ...ٍ دسهبًی سطین حیبتی، ػالین جولِ
شود امضا و کنتزل پزستار دو توسط بایستی شفاهی دستورات. 



 :حَادث گسارش -3
       کبس کیفی استمب ثشای ٍ ثبؿذ هی آیٌذُ دس آى اص دیـگیشی ٍ خغشات ؿٌبػبیی حَادث، گضاسؽ اص ّذف

  گضاسؿبت ثب استجبط دس دسهبًی هشکض لَاًیي ٍ ّب ػیبػت ثب اًذ هَعف دشػتبساى .ؿَد هی اػتفبدُ دشػتبساى
   .گیشًذ ثْشُ لضٍم هَالغ دس ٍ ثَدُ آؿٌب  حَادث

  :ٍرٍد ثذٍ گسارش -4

 .اػت هْن ثؼتشی تبسیخ ٍ ػبػت لیذ دغ داسد ای الؼبدُ فَق اسصؽ ًَیؼی گضاسؽ هَلغ دس صهبى رکش

 



عمل از قبل گسارش: 
(...ٍ ثشاًکبسد)اًتمبل ًحَُ ٍ ػول اتبق ثِ ثیوبس تحَیل ػبػت حجت 
ػول اتبق ثِ تحَیل اص لجل ًْبیی حیبتی ػالین حجت 

لیذ ثب ثیوبس ػوَهی ٍضؼیت حجتGCS,T, PR,BP 

(...ٍ تشاؿِ لَلِ ّب، ػٌذ)ثیوبس ثِ هتلل تجْیضات ٍ ٍػبیل حجت 
ػول اص لجل داسٍیی دػتَسات حجت 

(...ٍ ؿیَ اًوب،)ؿذُ اًجبم آهبدگی 
للت، كذای کٌتشل.ؿَد هی حجت جٌیي ٍضؼیت ػضاسیي، ػلت حبهلگی، ػي رکش ػضاسیي هَسد دس     

     ػبػت لیذ ثب فَق گضاسؿبت اهضبی دشػتبس، خبًَادگی ًبم ٍ ًبم حجت .اػت الضاهی ...ٍ جٌیي حشکبت
 .تبسیخ ٍ

 

 راهنمایی ثبت برخی از اقدامات پرستاری



ریکاوری گسارش: 
سیکبٍسی اتبق ثِ ٍسٍد ػبػت حجت 

ؿذُ اًجبم ػول ًَع حجت 

ػول دبیبى ٍ ػول ؿشٍع تبسیخ َّؿیبسی، ػغح ثیَْؿی، ًَع حجت 

دشػتبس اهضب ٍ ًبم ثبلیذػبػت،(...ٍ خًَشیضی اػتفشاؽ،)ثیوبس ػوَهی ٍضؼیت 

هخل هشثَط اعالػبت حجت ٍ تحَیل صهبى حیبتی ػالم حجت(NGT،FC، ٍِصًِ تیَح، چؼت تشاؿِ، لَل ٍ...) 
دسخَاػت ثب ثیوبس ّوشاُ یب دشػٌل ثِ ثیَدؼی ّبی ًوًَِ تحَیل حجت 

اص ثؼذ  هشالجت ثشسٍی تَاًذ هی ٍ افتبدُ اتفبق ػول اتبق دس کِ ًبخَاػتِ ٍ ًبهغلَة هـکالت گًَِ ّش حجت  
 ثبؿذ هَحش ػول

گیشد   كَست فَسا ثؼذی دشػتبس تَػظ ثبیذ اًتمبل اص دغ کَتبّی صهبى دس کِ اسصیبثی یب هذاخلِ ّش حجت 

ؿَد حجت ػبلن ظبّش ثِ یب ظبّشی، آًَهبلی ًَصاد،آدگبس، جٌغ حجت ػضاسیي دس 
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عمل از بعد گسارش: 
ثخؾ ثِ ٍسٍد یب ٍ تحَیل ػبػت 

ؿذُ اًجبم ػول ًَع حجت 

دسد َّؿیبسی، ػغح حیبتی، ػالین لیذ ثب ػوَهی ٍضؼیت حجت ٍ ... 

دبًؼوبى ٍ تشؿحبت ٍ كحیح کبسکشد ًظش اص ثیوبس اتلبالت ػبیش ٍ ّب تیَح ّب، دسى ٍضؼیت حجت 

اٍلیِ ػبػبت دس ادساسی دُ ثشٍى ٍ حیبتی ػالین حجت 

دیـگیشی لبثل ٍ ؿذُ اًجبم الذاهبت حجت 

ادساس دفغ ٍضؼیت ٍ اػتفشاؽ هبدس، ؿیش یب تغزیِ ؿشٍع ػبػت ًَصاد، ٍ هبدس توبع ػبػت رکش ػضاسیي دس ٍ  
 ... ٍ دضؿک ٍیضیت هبًٌذ ًَصاد ثشای ؿذُ اًجبم الذاهبت ػبیش ٍ ًبف ثٌذ اص هشالجت ٍ ًَصاد هذفَع

ؿَد هی ًَؿتِ هبدس گضاسؽ دًجبل ثِ ّن ًَصاد گضاسؽ صایوبى ٍ صًبى ثخؾ دس 
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ترخیص گسارش: 
ثبؿذ ؿذُ اهضب دضؿک تَػظ ثیوبس تشخیق ایٌکِ کٌتشل 

ّوشاُ رکش ثب ثخؾ اص خشٍد ٍ تشخیق ػبػت حیبتی، ػالین ثبلیذ تشخیق حیي ثیوبس ػوَهی ٍضؼیت 

(...ٍ دوفلت ؿفبّی،)ّبی آهَصؽ 
کِ دٌّذُ ّـذاس ػالین ٍ صخن اص هشالجت داسٍ، فؼبلیت، غزایی، سطین :ؿبهل تشخیق ضوي ّبی آهَصؽ    

 .کٌٌذ هشاجؼِ دضؿک ثِ ثبیذ
ثؼذی هشاجؼبت هَسد دس ثیوبس ػَال گًَِ ّش ًوَدى سٍؿي 

تشخیق کبست دادى 

اػت الضاهی احشاًگـت گشفتي ؿًَذ هی هشخق ؿخلی سضبیت ثب کِ ثیوبساًی هَسد دس 

ِثبیذ ثیوبس دشًٍذُ دس ًَصاد گضاسؽ ًـذُ هشخق هبدس کِ تبصهبًی اػت هشخق دضؿکی ًظش اص ًَصاد چٌبًچ  
 .ثبؿذ داؿتِ اداهِ
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فوتی گسارش: 
تبسیخ ٍ ػبػت ثبلیذ ػیٌی ٍ رٌّی ػالین حیبتی، ػالین : فَت اص لجل ػوَهی ٍضؼیت 

(ًبگْبًی هَاسد دس)ؿذى حبل ثذ ػبػت حجت 
یب ؿَد هی كبدس هشثَعِ دضؿک تَػظ یب فَت گَاّی)فَت گَاّی كذٍس ًحَُ ثب فَت ػبػت حجت        

 (گشدد هی كبدس لبًًَی دضؿک تَػظ
ًیبص ثبال ثِ ّفت20ِ اص کِ)جٌیي ػي آهذُ، دًیب ثِ هشدُ یب تَلذ صهبى آدگبس جٌغ، ًَصاد فَت هَاسد دس  

 (داسد فَت گَاّی ٍ تبسیخ ثِ
فَت ّبی ػلت ٍ طًتیک هـبٍسُ جْت خبًَادُ ٍ هبدس ساٌّوبیی 

ؿذ گزاؿتِ ثیوبسػتبى ػشدخبًِ دس یب ؿذ دادُ تحَیل کؼی چِ ثِ جؼذ کِ دشًٍذُ دس ًکتِ ایي رکش 

یب کبٍس سٍی ٍ ؿَد ًَؿتِ فَت تبسیخ ٍ ثَدُ ثؼتشی کِ ثخـی ػي، جؼذ، خبًَادگی ًبم ٍ ًبم ثبیذ     
    .ؿَد چؼجبًذُ هلحفِ سٍی ٍ ٍی ثذى سٍی
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درد گسارش: 
 ٍ هجْن            هٌتـش               اسجبع ًـذُتیض : دسدکیفیت 

 1-3خفیف                                  4-7هتَػظ          8-10ؿذیذ               ؿذت دسد           
 هذاٍم              هتٌبٍة             صٍد گزس: دسددٍسُ 

 ٍ تخفیف دٌّذُ آىدسد ػَاهل تـذیذ کٌٌذُ 

تؼشیك، تَْع، سًگ دَػت، ًجض، تٌفغ،             ػبصی فیضیَلَطیکی ّوبًٌذ آؿکبس : ٍاکٌؾ ّبی سفتبسی 
 هذدجَخَى ٍ ٍاکٌؾ فـبس 
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درمانی دارو گسارش: 
داسٍیی هتمبثل ٍاکٌؾ ٍ هلشف ساُ داسٍ، همذاس داسٍ، اػن داسٍ، ؿکل 

درمانی اکسیصن: 
دسهبًی اکؼیظى ؿشٍع دلیل 

هذت عَل ٍ دسهبًی اکؼیظى ؿشٍع صهبى 

دسهبًی اکؼیظى سٍؽ  
دسهبًی اکؼیظى هیضاى 

دسهبًی اکؼیظى ثِ ًؼجت فشد ٍاکٌؾ 

پوستی شکاف و زخم: 
 تشؿح ٍجَد ػذم یب ٍجَد               صخن لجِ ثَدى ًضدیک          صخن اًذاصُ ٍ ٍػؼت           صخن ًبحیِ

 ؿؼتـَ هحلَل ًَع                                دسى ٍجَد                            تشؿح هیضاى ٍ ًَع ٍ سًگ

 (هٌبػت ٍػولکشد خًَشیضی ثِ تَجِ)دسى      ًگشاًی احؼبع دسد، تت، ثیوبسهبًٌذ ٍاکٌؾ
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سونداشمثانه: 
 ًَع ػًَذ        حجت هبًَس لجل اص ػًَذاطػًَذ        ّذف اص ػًَذاط هخبًِ          ػبیض 

 حجن هبیغ ثشای فیکغ          حجن ٍ سًگ ٍ هَاد خبسجی هَجَد دس ادساس دغ اص ػًَذاط

 دس كَست ؿؼتـَ حجن ٍ ًَع هحلَل ؿؼتـَ ٍ حجن ٍ سًگ هَاد ثشگـتی ٍ ٍاکٌؾ هذدجَ

گاواش: 
 ٍ ًَع هحلَل گبٍاطحجن        ٍ هذاٍم  هتٌبٍة : گبٍاطًَع                              دالیل لَلِ گزاسی      

 حجن هبیغ هَجَد دس هؼذُ لجل اص گبٍاط           سًگ تشؿحبت ثشگـتی اص هؼذُ          ٍاکٌؾ هذدجَ      

الواش: 
 دالیل الٍاط     ًَع ٍ حجن هحلَل الٍاط       حجن ٍ سًگ هَاد ثشگـتی          ٍاکٌؾ هذدجَ          
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وریدی داخل درمان 
ٍػبیل هَسد اػتفبدُ ثشای سگ گیشی 
تبسیخ ٍ هَضغ ٍاسد ًوَدى آًظٍکت یب اػکبلخ ٍیي 
همذاس، ًَع، تؼذاد لغشات ػشم ٍ ٍضؼیت هَضغ تضسیك دس ّش ًَثت کبسی 
 ٍ رکش  ... دس كَست تغییش هحل آًظیَکت، هحذدا تبسیخ ًَؿتِ ؿذُ ٍ دالیل آى هبًٌذ اًؼذاد، فلجیت

 .ؿَد

هَاسدی کِ ثِ ثیوبس ٍ خبًَادُ اؽ آهَصؽ دادُ ؿذُ اػت 



گسارش در اساسی نکات CPR: 
(تٌفغ یب ًجض فمذاى)ایؼت ًَع ٍ صهبى 
سیَی -للجی احیبی ؿشٍع صهبى 
دسهبًی داسٍ اجشای اص دغ ٍ دسهبًی داسٍ ؿشٍع صهبى دس للجی سیتن 
آى اص دغ ٍ دفیجشیالػیَى ؿشٍع صهبى دس للجی سیتن 

ِدسهبًی اکؼیظى گزاسی، لَل ٍ ABG 
آى ثِ ًؼجت ثیوبس ٍاکٌؾ ٍ سفتِ کبس ثِ اًشطی همذاس دفیجشیالػیَى، دفؼبت تؼذاد 
داسٍدسهبًی 
ّب هشدهک ٍاکٌؾ 
احیب تین افشاد 

خبتوِ صهبى CPR 
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