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 مهارفیزيکي ازابزارهای صحیح استفاده روش اجرايي مدون :عنوان

 

  و سياست(: هدفبيانيه)

  بستری بیماران ايمني ازبروزمخاطرات پیشگیری 

 ودرمان مراقبت وتسهیل عرضه موانع رفع 

 ماریاز سقوط ب رییو جلوگ ماریب يمنيبرقراری ا 

 ماریاتصاالت ب دنیاز خارج کردن و کش رییجلوگ 

 :تعاريف

ابزار مهار فیزيکي شامل کلیه مهار کننده حرکت نظیر دستبندهای پارچه ای ،آتل چوبي ، جلیقه يا هر نوع وسیله جهت فیکس کردن بیمار 

 است.

 کلیه بخشهای بالیني :كاربرد دامنه صاحبان فرايند:

  

 فرد پاسخگو: ذينفعان:

 

 ول انجام كار،زمان،مکان،.......(:ئ)مس نحوه نظارت بر اجرای خط مشي:

 
بیماران با کاهش /پزشك تشخیص داده مي شود.)افراد سالمند، کودکان ،توسط پرستار ماریببیمار نیاز به استفاده از مهار فیزيکي در ارزيابي اولیه  -1

 ، عدم تعادل  ،ديلیروم اتصاالت حیاتي و......(سطح هوشیاری ، اختالالت رواني 

 طیمح جاديدرد ،ا نیشود.)تسک يمداخالت الزم انجام مبه همراه وی توضیحات الزم را مي دهد و وی مشخص و  يو نا آرام قرارییعلت ب  -2

 بخش و...( آرامآرام،داروهاي

 شود. يباال برده م توسط پرسنل ماریحفاظ کنار تخت بهمیشه  -3

 ط بیمار آرام نگهداشته مي شود.شرايط محی -4

 شود. يمشورت و اجازه آنان اخذ م ماریبا پزشك و خانواده ب يکيزیروش مهار ف ينيگزيآرام نشد در ارتباط با جا ماریب کهیدر صورت -5

 چراغهای باالی سر بیمار روشن و در صورت امکان سايکوتراپي مي شود. -6

 شود. يناسب(انتخاب منوار مناسب مهار )پد دار، قابل انعطاف و عرض م -7

 شوند نه به نرده کنار آن. ينوارها به خود تخت بسته م -8

حداقل محدوديت و حداکثر راحتي و آسايش را برای بیمار فراهم کرده و باعث آسیب به  ماریبعلي رغم مهار شوند که  يبسته م ينوارها به شکل -9

 پوست و خراشیدگي نشود .

 شود. يم يساعت توسط پرستار بررس كيهر  يرگيمو يشدگپس از بستن عضو نبض انتهای آن و پر  -10

 .رندیگ يمناسب قرار م تیشود و شانه ها در وضع يبدن در طول مهار شدن حفظ م يعیراستای طب -11

 شوند. يبرداشته و مجدد بسته م اریکمك به ايساعت توسط پرستار  2مهار هر  ليوسا -12

 شود. يمداده  تیوضع رییتغ اریتوسط کمك به ماریساعت ب 2هر  -13

 شود. يانجام م يوتراپيزیف وتراپيزیتوسط ف ماریبار )طبق دستور پزشك( جهت ب 2-1روزانه  -14

مي  پزشك و پرستار مسئول بیمار در تمامي مدت استفاده از مهار فیزيکي شرايط بیمار را از جهت ادامه يا عدم استفاده از مهار فیزيکي بررسي -15

 کند.
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 شود. يجدی به وی به دنبال آن باشد به پزشك معالج اطالع داده م بیاحتمال آس اينباشد و  سریم يکيزیبه صورت ف ماریاگر مهار ب -16

 شود. يو اجرا م رییگیتوسط پرستار پ ديقدامات جدادستورات و  -17

 گردد. ياقدامات و مشاهدات توسط پرستار در پرونده ثبت م هیکل -18

 .نندیب يآموزش م زريتوسط مسوول بخش و سوپروا يکيزیمهار ف نهیدر بدو ورود و به صورت دوره ای در زم ی مرتبطروهاین -19

 پزشك معالج در صورت صالحديد مي تواند درخواست مشاوره با روانپزشك را جهت بررسي وضعیت بیمار درخواست نمايد. -20

 

  منابع / مراجع:

 1389مرکز نشر صدا –منابع : استانداردهای اعتباربخشي بیمارستان در ايران ، وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشکي 

 

 :امکانات 

 چارت تغییر پوزيشن -يوتراپيزیدستگاه ف–نگيرهد -مرطوب کننده  ونیلوسحفاظ تخت  –دستبند  –تشك مواج 

 

 

 

 امضاء سمت نام و نام خانوادگي 

 كنندگانتهيه 

  مدير دفتر پرستاری رابط مخان

  سوپروايزر آموزشي کريم جانيخانم 

  نماينده سرپرستاران خانم سعادتي

  نماينده کمك بهیاران آقای سلماني

  مدير بیمارستان قلي پورخانم  تأييد كننده

  رئیس بیمارستان آقای دکتر کريمي ابالغ كننده


