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 شيمايي مهار ازابزارهای صحيح استفاده روش اجرايي مدون

 99مهر  تاريخ آخرين بازنگری: 97مهر  تاريخ تهيه: FH-PR-16 :سندكد 

 1400تاريخ بازنگری بعدی: مهر  99ابالغ: مهر  آخرين تاريخ 4ويرايش: 

 

 

 مهار شیمايي ازابزارهای صحیح استفاده روش اجرايي مدون :خط مشي عنوان

 

 بيانيه:

 بستری بیماران ايمني از بروز مخاطرات پیشگیری 

 ودرمان مراقبت وتسهیل عرضه موانع رفع 

 ماریاز سقوط ب رییو جلوگ ماریب يمنيبرقراری ا 

 ماریاتصاالت ب دنیاز خارج کردن و کش رییجلوگ 

 به پوست و...(  بیدر گردش خون،آس ال،اختاللیعصب براک ژهيبه عصب به و بی)آسيکيزیاز مهار ف ياز عوارض ناش رییجلوگ 

 

 :تعاريف

ابزار شیمايي : شامل داروهای سداتیو ، شل کننده عضالني خواب آور و.... است که باعث کاهش حرکت تحريك پذيری بي قراری و 

 هوشیاری خود مي شود.

 کلیه بخشهای بالیني :كاربرد دامنه پاسخگو:فرد 

  

 فرد پاسخگو: ذينفعان:

  : بر اجرای خط مشي نحوه نظارت

 روش انجام كار: )مسوول انجام كار،زمان،مکان،.......(:

 
 اطالع مي دهد.  وپزشك معالج   ICUبیماری به مهار فیزيکي پاسخ ندهد پرستار به متخصص بیهوشي مقیمدر ارزيابي چنانچه  .1

 بر اساس نوع بیماری و تنفس بیمار  و همودينامیك بیمار  در مورد مهار شیمیايي تصمیم خواهد گرفت .  ICUمتخصص بیهوشي مقیم .2

 .توسط پرستار مسئول بیمار اجرا مي شود ICUدستورات دارويي مقیم بیهوشي  .3

 ضور دارد.پرستار در طول مدت استفاده از مهار شیمايي بر بالین بیمار ح .4

 پرستار بیمار در ابتدای کار بصورت متناوب و مرتب همودينامیك و تنفس بیمار را کنترل و ثبت مي نمايد  .5

 تمام شرايط ايمني بیمار توسط کلیه پرسنل رعايت مي شود و بدسايد تخت تا هوشیاری کامل بیمار باال مي ماند.  .6

 حت مطلق خواهد بود. بیمار تا هوشیاری کامل و همودينامیك پايدار، استرا .7

 داده مي شود. ICUهرگونه تغییر در وضعیت بیمار به پزشك مقیم  .8

 مراقبتهای الزم توسط پرستار انجام و در گزارش پرستاری ارزيابي های مستمر بیمار ثبت مي شود. .9

جرای دستورات را بر عهده مي گیرد و نوع دارو ، دوزاژ و نحوه مصرف و مدت استفاده را تعیین و پرستار بیمار ا ICUمتخصص بیهوشي مقیم  .10

 اثرات ناشي از استفاده داروها و اثر بخشي آن را پايش و ثبت وگزارش به پزشك مي کند.

 تشخیص ادامه يا دستور قطع درمان را مي دهد.پزشك پس از گزارش پايش پرستار و بررسي وضعیت بیمار ، .11

 ه با پزشك متخصص روانپزشکي را جهت بررسي وضعیت بیمار درخواست نمايد.پزشك معالج در صورت صالحديد مي تواند درخواست مشاور

  منابع / مراجع:

، دکتر شهريور دکتر امیری  گايد 1389منابع : استانداردهای اعتباربخشي در ايران وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکي مرکز نشرصدا

  1390بیمارستان روزبه –الين روش اداره پرخاشگری 
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 امکانات:

 داروهای موردنیاز، دستگاه مانتیورينگ و وسايل و تجهیزات مورد نیاز 

 کارکنان مرتبط: کارکنان شاغل در بخشهای ويژه

 

 

 امضاء سمت نام و نام خانوادگي 

 تهيه كنندگان

  ICUرئیس بخش  آقای دکتر عشوری

  مدير دفتر پرستاری رابطخانم 

  نماينده سرپرستاران خانم سعادتي

  مدير بیمارستان قلي پورخانم  تأييد كننده

  رئیس بیمارستان آقای دکتر کريمي ابالغ كننده


