
 ICUمعزفی بخص 

  14تخص هزالثتْای ٍیضُ در طثمِ دٍم تیوارستاى ٍالع هی تاضذکِ ضاهل 

 تخت تا ٍسایل هجْش ) دستگاُ ًٍتیالتَر، پالس اکسی هتز ، تطک هَاج ٍ .. (

 جْت یک تیوار ًیاسهٌذ تِ هزالثتْای ٍیضُ است.

 پزضکان بستزی کننذه :

 دکتز اًَری ٍ سایز پشضکاى   -دکتز عطایی  -دکتز ًَاتی –دکتز جَیثاری 

 هزکش در غَرت ًیاستِ تخت  در ایي تخص جْت تیواراى خَد دستَر تستزی 

 هی دٌّذ.

 تیواراى تستزی ضذُ در تخص هزالثتْای ٍیضُ ضاهل تیواراى هسوَهیت

 داخلی) دیاتت ،آسن، تیواراى کلیَی ٍ....( است. -چطن –جزاحی –

 کِ تیوار ضوا در تخص هالثتْای ٍیضُ تستزی ضذ تواهی دستَرات در سهاًی 

 تْثَد اًجام ضذُ تَسط پزسٌل هجزب ٍ دٍرُ دیذُ اجزا ضذُ  تا تیوار ضوا

 پیذا کٌذ.

 ICUتعذ اس ظْز اس سالي کٌار  5/14-15در غَرت توایل هی تَاًیذ در ساعت 

 تیواراى خَد را اس پطت ضیطِ هاللات کزدُ ٍ اس ًشدیک رًٍذ درهاى آًْا را 

 اس ٍرٍد  در غَرتیکِ اجاسُ هاللات حضَری تِ ضوا دادُ ضذ تایذ پس تثیٌیذ.

 گاى ) رٍپَش هخػَظ تخطْای ٍیضُ ٍ اتاق عول ( ٍ دهپایی  تِ  تِ تخص

 َد هی رٍیذ.هاسک پَضیذُ ٍتا ّواٌّگی پزسٌل تز تالیي تیوار خ ّوزاُ

 ICUپذیزش بیمار در 

 تخطْا -دستَر تستزی تیوار تَسط پشضک در اٍرصاًس

 

 پذیزش اس طزیك پشضک تیَْضی

 

 ICUپذیزش تیوار در 

 

  –در غَرتیکِ پزسٌل  جِ تیواراس ضوا د رخَاست هَاد غذایی ضاهل سَج 

 هیَُ ٍ... داضتٌذ توام هَاد غذایی را در ًایلًَْای سفیذ رًگ –کوپَت 

 تا تز چسة اسن دار ٍ یا ظزٍف ًطاًِ گذاری ضذُ تحَیل دّیذ تا هَاد غذایی

 تا تیوار دیگز اضتثاُ ًطَد.  



 

 نکات در خصوص تزخیص بیمار :

 

 .تزخیع تِ دستَر پشضک هعالج ٍ تیَْضی است -1

 ّوزاُ تیوار دادُ هی ضَد کِ ضاهل رصینآهَسش السم تِ تیوار ٍ  -2

 است. غذایی ٍ استزاحت ٍ...

تحَیل عکس لفسِ سیٌِ ٍ دفتزچِ تیوِ ٍ در دفتز تحَیل ثثت  -3

 ضَد.

 ICUتسَیِ حساب تَسط هٌطی تخص  -4

 

 درج دستَرات دارٍیی در دفتزچِ تیوار -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 معزفی بخص مزاقبتهای ویژه                                      

                                                           (ICU  ) 

      

 دفتز تْثَد کیفیت هزکش

 لاتل استفادُ تیواراى ٍ ّوزاّاى تیوار

 11پوفلت آهَسضی ضوارُ 
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