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مؼب هْبست دس هَسد:


تـخيص ًَصاداى ػبلن اص بيوبس



تـخيص بيوبسيْب ًبٌّجبسيْب ٍ صذهبت ٍاسدُ ٍ اٍسطاًغ ًَصاداى

ّذف ملي

جلؼِ اّذاف ٍيظُ سفتبسي  :دس پبيبى ّش جلؼِ داًـجَ ببيذ قبدس ببؿذ :

 -آؿٌبيي بب هقشسات ٍ سٍتئيي ّبي

-هقشسات بخؾ سا دس ؿيفت صبح سعبيت مٌذ.

ؿيفت صبح

ًنبت ايوٌي سا سعبيت مٌذ.سٍتيي ّبي ؿيفت صبح سا سعبيت مٌذ.-اصَل داسٍ دّي دس بخؾ پغ اص صايوبى سا سعبيت مٌذ.

 -آؿٌبيي بب هقشسات ٍ سٍتئيي ّبي

-هقشسات بخؾ سا دس ؿيفت عصش سعبيت مٌذ.

ؿيفت عصش

ًنبت ايوٌي سا سعبيت مٌذ.سٍتيي ّبي ؿيفت صبح سا سعبيت مٌذ.-اصَل داسٍ دّي دس بخؾ پغ اص صايوبى سا سعبيت مٌذ.

 -آؿٌبيي بب هقشسات ٍ سٍتئيي ّبي

-هقشسات بخؾ سا دس ؿيفت ؿب سعبيت مٌذ.

ؿيفت ؿب

ًنبت ايوٌي سا سعبيت مٌذ.سٍتيي ّبي ؿيفت صبح سا سعبيت مٌذ.-اصَل داسٍ دّي دس بخؾ پغ اص صايوبى سا سعبيت مٌذ.

تَػعِ هْبستْبي آهَختِ ؿذُ مبس دس

-سعبيت ًنبت قبلي

بخؾ Postpartum

تبسيخچِ اص هبدساى صايوبى مشدُ بؼتشي ؿذُ دس بخؾ  Postpartumبطَس مبهل تْيِ ًوبيذ.فَايذ اػتفبدُ اص ؿيش هبدس ٍ ًنبت هَسد تَجِ ٌّگبم ؿيشدّي سا دس ببليي بيوبس آهَصؽ دّذ.عَاسض تغزيِ هصٌَعي سا آهَصؽ دّذ.ًنبت هْن سؿذ ٍ تنبهل مَدك سا آهَصؽ دّذ.اصَل بْذاؿت قبعذگي سا آهَصؽ دّذ.ًنبت بْذاؿتي دس هَسد اپيضيَتَهي سا آهَصؽ دّذ.هشاحل هـبٍسُ تٌظين خبًَادُ سا دس ببليي بيوبس پيبدُ ًوبيذ.  rooming inسا دس ببليي بيوبس پيبدُ ًوبيذ. اقذاهبت اٍليِ هشاقبت اص ًَصاد دس بخؾ پغ اص صايوبى سا اًجبم دّذ( .تضسيق ٍيتبهيي  Kعضالًي اسصيببي ببص بَدى هقعذ –ثبت اثشمف پبي ًَصاد –بش چؼب ػيٌِ ًَصاد –قشاسدادى  NG-TUBEدس صَست لضٍم)
عالئن هجَسيتي ًَصاد سا بب هعبيٌِ دقيق اسصيببي ًوبيذ.-هعبيٌِ ًَصاد سا بب تأميذ بش ػٌجؾ سفلنغ ّب اًجبم دّذ.
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 -تَػعِ هْبستْبي آهَختِ ؿذُ مبس

-آهَصؽ ّبي هَسد ًيبص بِ هبدس (گفتِ ؿذُ دس جلؼبت قبل ) سا پيبدُ ًوبيذ.

دس بخؾ ًَ ٍ Postpartumصاداى

هعبيٌِ ًَصاد سا اًجبم دّذ.-اصَل هشاقبتْبي پشػتبسي اص هبدس سا دس بخؾ پيبدُ ًوبيذ.

تَػعِ هْبستْبي آهَختِ ؿذُ مبس دس

-آهَصؽ ّبي هَسد ًيبص بِ هبدس (گفتِ ؿذُ دس جلؼبت قبل ) سا پيبدُ ًوبيذ.

بخؾ ًَ ٍ Postpartumصاداى

هعبيٌِ ًَصاد سا اًجبم دّذ.اصَل هشاقبتْبي پشػتبسي اص هبدس سا دس بخؾ پيبدُ ًوبيذ.هيضاى هبيعبت هَسد ًيبص بشاي ًَصاداى  NPOبؼتشي دس  ICUهطببق فشهَل دقيقبً هحبػبِ ًوبيذ.-آصهبيـبت سٍتيي هَسد ًيبص بشاي ًَصاداى بؼتشي دس  NICUسا رمش ًوبيذ.

تَػعِ هْبستْبي آهَختِ ؿذُ مبس دس

-آهَصؽ ّبي هَسد ًيبص بِ هبدس (گفتِ ؿذُ دس جلؼبت قبل ) سا پيبدُ ًوبيذ.

بخؾ ًَ ٍ Postpartumصاداى

هعبيٌِ ًَصاد سا اًجبم دّذ.اصَل هشاقبتْبي پشػتبسي اص هبدس سا دس بخؾ پيبدُ ًوبيذ.اينتش ًَصادي سا بب فـشدى پَػت ًَصاد دس هشاحل اٍليِ تـخيص دّذ.ًنبت هْن اػتفبدُ اص اًنيبتَس بشاي ًَصاد بذ حبل سا دس صَست ًيبص پيبدُ ًوبيذ.ًنبت هشاقبت صحيح اص ًَصادي مِ دس هعشض فتَتشاپي اػت سا دس صَست ًيبص اًجبم دّذ.دس صَست لضٍم هيضاى  O2هَسد ًيبص دس سٍؿْبي هختلف امؼيظى دّي دس ببليي ًَصاد تٌظين مٌذ.ًنبت هْن اػتفبدُ اص پبلغ امؼيوتشي بشاي ًَصاداى بذحبل سا پيبدُ ًوبيذ.-عالئن ديؼتشع تٌفؼي دس ًَصاد سا تـخيص دّذ.

تَػعِ هْبستْبي آهَختِ ؿذُ مبس دس

-آهَصؽ ّبي هَسد ًيبص بِ هبدس (گفتِ ؿذُ دس جلؼبت قبل ) سا پيبدُ ًوبيذ.

بخؾ ًَ ٍ Postpartumصاداى

هعبيٌِ ًَصاد سا اًجبم دّذ.اصَل هشاقبتْبي پشػتبسي اص هبدس سا دس بخؾ پيبدُ ًوبيذ.ً-حَُ دسهبى ٍ ًيبص بِ تعَيط خَى دس ًَصاد اينتشيل سا بب تَجِ بِ آصهبيـبت هَسد ًيبص ٍصى ًَصاد ٍ ػي حبهلگي تـخيص دّذ.

تَػعِ هْبستْبي آهَختِ ؿذُ مبس دس

-آهَصؽ ّبي هَسد ًيبص بِ هبدس (گفتِ ؿذُ دس جلؼبت قبل ) سا پيبدُ ًوبيذ.

بخؾ ًَ ٍ Postpartumصاداى

هعبيٌِ ًَصاد سا اًجبم دّذ.اصَل هشاقبتْبي پشػتبسي اص هبدس سا دس بخؾ پيبدُ ًوبيذ.-پشًٍذُ ًَصاداى بذ حبل بؼتشي دس  NICUسا هطبلعِ ًوبيذ ٍ دس ساًذ  NICUؿشمت مٌذ.

تَػعِ هْبستْبي آهَختِ ؿذُ مبس دس

-آهَصؽ ّبي هَسد ًيبص بِ هبدس (گفتِ ؿذُ دس جلؼبت قبل ) سا پيبدُ ًوبيذ.

بخؾ ًَ ٍ Postpartumصاداى

هعبيٌِ ًَصاد سا اًجبم دّذ.اصَل هشاقبتْبي پشػتبسي اص هبدس سا دس بخؾ پيبدُ ًوبيذ.-اصَل هشاقبت پشػتبسي اص ًَصاد بذ حبل سا دس صَست لضٍم پيبدُ ًوبيذ.

تَػعِ هْبستْبي آهَختِ ؿذُ مبس دس

-اًجبم مبسّبي سٍتيي بخؾ پغ اص صايوبى ٍ ًَصاداى

بخؾ ًَ ٍ Postpartumصاداى
ؿيَُتذسيغٍسػبًِّبيآهَصؿي :مبس بش ببليي بيوبس

فعبليتْبي داًـجَيبى :حضَس فعبل دس بخؾ – پبػخ بِ ػئَاالت

دس توبهي جلؼبت داًـجَ ببيذ ًنبت صيش سا سعبيت مٌذ :
-

جْت توشيي دسٍع يبد گشفتِ دس خَد احؼبع هؼئَليت مٌذ.

-

بشاي سفع ّشگًَِ اقذام اص هؼئَليي بخؾ ٍ اػتبد هشبَطِ ػئَال مٌذ.

ًحَُ اسصؿيببي:
 اسصؿيببي بيوبسػتبى ً %94وشُ مل ( ً -وشُ ًْبيي ايي بخؾ بب ًظش خَاّي اص ػَپشٍايضس ٍ ببليٌي  ،ػشپشػتبس بش اػبع تنبليف تعييي ؿذُ فشهَلْبي هَجَدتَػط هذيش خذهبت پشػتبسي هحبػبِ خَاّذ ؿذ)
 -اسصؿيببي تَػط عضَ ّيأت علوي هؼئَل مبسآهَصي دس عشصِ ً %04وشُ مل
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بش اػبع گضاسؿبت هٌعنغ ؿذُ اص بيوبسػتبى ٍ اسايِ تشجوِ بصَست متبي
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