وصاست بهذاشت دسمان و آموصش پضشکی
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دفتش مذيشيت بيماسستانی و تعالی خذمات بالينی
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تْيِ ٍ تذٍيي  :فشًبص هؼتَفيبى  ،وبسؿٌبع هؼئَل ثشًبهِ ّبي وـَسي ايوٌي ثيوبس

اسديجْـت 1395

1

مقذمه:


استانذارد  B2.1.1از استانذاردهاي السامي بيمار  ،حيطه مشاركت و تعاكل با بيمار و جامعه ،است كه
روش ارزيابي آن به شرح ريل است:

عنوان استانذارد : B2.1.1:پسشک قبل از انجام هر گونه اقذام درماني و تشخيصي تهاجمي ؛ كليه خطرات ،
منافع و عوارض جانبي احتمالي پروسيجر را به بيمار توضيح داده و با حضور و نظارت پرستار ،بيمار
برگه رضايت نامه را امضاء مي نمايذ .
سٍؽ اسصيبثي:
 اگش ثيوبس پيؾ اص ّش ػول تْبجوي فشم سضبيت ًبهِ آگبّبًِ ػول سا اهضب هي ًوبيذ ٍ ثيوبساى اص توبهي
خغشات يه ػول اص لجل ثِ عَس وبهل هغلغ هي ؿًَذ ؛ اهتيبص وبهل تؼلك هي گيشد .
 .1ليؼت الذاهبت تـخيلي ٍ دسهبًي تْبجوي ثِ تفىيه ّش ثخؾ ثب تبييذ سيبػت ثخؾ.
ٍ .2جَد ثشگِ سضبيت آگبّبًِ ثيوبس دس پشًٍذُ ّبي پضؿىي ثيوبساى ثؼتشي (ٍاجذ ثِ تَضيحبت پيشاهَى وليِ
خغشات  ،هٌبفغ ٍ ػَاسم جبًجي احتوبلي ّش گًَِ الذام دسهبًي ٍ تـخيلي تْبجوي ٍ دسهبى ّبي جبيگضيي ٍ
اهضبء ثيوبسٍ ؿبّذ( يىي اص ٍاثؼتگبى دسجِ يه ثيوبس) .
 .3دس هلبحجِ ثِ كَست تلبدفي ثيوبساى اص خغشات  ،هٌبفغ ٍ ػَاسم جبًجي احتوبلي ٍ دسهبى ّبي جبيگضيي
الذام تـخيلي ٍ دسهبًي تْبجوي /ػول جشاحي خَد تَػظ پشٍػيجشاليؼت سا تبييذ هي ًوبيٌذ ٍ ثيوبساهضبء
خَد ٍ يب ٍ ؿبّذ( يىي اص ٍاثؼتگبى دسجِ يه ثيوبس) سا تبييذ ًوبيذ.

 اگش ثيوبس پيؾ اص ّش ػول تْبجوي ،فشم سضبيت ًبهِ ػول سا اهضب هي ًوبيذ اهب ؿَاّذي اص تَجيِ
ٍاسائِ اعالػبت ثِ ثيوبساى هَجَد ًيؼت ؛ اهتيبص ًؼجي تؼلك هي گيشد .
 دس كَست فمذاى ّش گًَِ ؿَاّذي لجل اص اػوبل تْبجوي ٍ يب ٍجَد فشم ّبي سضبيت ًبهِ اهضب ؿذُ
تَػظ ثيوبساى ؛ اهتيبصي تؼلك ًوي گيشد .


اص الضاهبت اجشاي اػتبًذاسد يبد ؿذُ اخز سضبيت آگبّبًِ اص ثيوبساى اػت وِ ؿشايظ آى ريالً ثِ اعالع
هي سػذ ٍ ًيض ثش اػبع هغبلت فَق الزوش  ،ثيوبسػتبى ثبيؼتي ليست اقذامات تشخيصي درماني(
پروسيجرهاي) تهاجمي سا ثش اػبع ًظش پضؿىبى هتخلق ّش سؿتِ ًَ ،ع هشالجت ٍ دسهبى ّبي
اًجبم ؿذُ دس ثخؾ ٍ ًَع هشاجؼيي تؼييي ًوبيذ ٍ ،ثِ تبييذ سيبػت ثخؾ ثشػبًذ.



الضامات و نحوه اخز سضايت آگاهانه اص بيماسان اص منظش ايمنی بيماس:

 .1دس توبهي اػوبل جشاحي ٍ الذاهبت تـخيلي دسهبًي ( پشٍػيجشّبي) تْبجوي ًيبص ثِ اخز سضبيت
آگبّبًِ هي ثبؿذ.
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 .2اخز سضبيت اص ثيوبساى دس ٍضؼيت ّبي تْذيذوٌٌذُ صًذگي ،اختالالت َّؿيبسي الضاهي ًيؼت.
 .3دس فشآيٌذسضبيت آگبّبًِ الصم اػت ًىبت ريل ثِ ثيوبس گفتِ ؿَد:
.i

تـخيق يب هـىل اكلي

.ii

دسجِ ػذم لغؼيت تـخيق يب هـىل

.iii

خغشات تَأم ثب دسهبى ٍ يب ساُ وبس

.iv

اعالػبت دس خلَف صهبى ثْجَدي هَسد اًتظبس

.v

ًبم ،ػوت ،كالحيت فٌي ٍ تجشثِ وبدسخذهبت ػالهت اسائِ وٌٌذُ هشالجت ٍ دسهبى

.vi

ٍجَد ٍ ّضيٌِ ّبي خذهت يب داسٍّبي هَسد لضٍم

 .4هذت اػتجبس ّش سضبيت آگبّبًِ دس هَسدػولجشاحي/پشٍػيجشتْبجوي هؼبدل ثب حذاوثش  30سٍص هي
ثبؿذ.
ّ .5ش لحظِ اي وِ ثيوبس ثخَاّذ هي تَاًذ سضبيت خَد سا پغ ثگيشد.
 .6ػوَهبً لجل اص ّش هذاخلِ جذيذ دسهبًي ثبيؼتي اص ثيوبس ٍ /ليٍ /اثؼتِ دسجِ يه ٍي سضبيت آگبّبًِ اخز
ًوَد.


اقذامات تشخيصی دسمانی ( پشوسيجشهاي) تهاجمی حذاقل شامل مواسد ريل است:

 .1هذاخالت تـخيلي دسهبًي ( پشٍػيجشّبي) تْبجوي ٍ توبهي اػوبل جشاحي
ّ .2ش گًَِ پشٍػيجشي وِ اًجبم آى ،ثب اًؼضيَى پَػت تَام ثبؿذ.
ّ .3ش گًَِ پشٍػيجشي وِ اًجبم آى ،ثب ثيحؼي هَضؼي  /ثيَْؿي ػوَهي  ،هشالجت پبيؾ ؿذُ ثيَْؿي
ٍ تؼىيي تَام ثبؿذ.
 .4تضسيك ّش گًَِ هبدُ  /هَاد دس فضبي ثيي هفبكل  /فضبّبي ثذى
 .5آػپيشاػيَى صيش جلذي هبيؼبت ثذى يب َّا اص عشيك پَػت( هبًٌذ:آستشٍ ػيٌتضيغ ،آػپيشاػيَى هغض
اػتخَاى ،LP ،پبساػٌتض ،تَساػٌتض ،وبتتشيضاػيَى ػَپشا پَثيه ،گزاسدى chest tube
 .6ثيَپؼي( هغض اػتخَاى ،پؼتبى ،وجذ ،ػضالت ،وليِ ،پشٍػتبت ،هثبًِ ،پَػت ٍ اًذام ّبي تٌبػلي ادساسي
)
 .7پشٍػيجشّبي للجي ( ثِ ػٌَاى هثبل :هغبلؼِ الىتشٍ فيضيَلَطيه للجي ،وبتتشيضاػيَى للجي ،گزاسدى پيغ
هيىش للجي ،آًظيَپالػتي ،گزاسدى اػتٌت  ،گزاسدى ثبلَى داخل آئَستيه  ،وبسديٍَسطى الىتيَ)
 .8آًذٍػىَپي (( ثِ ػٌَاى هثبل :وَلًََػىَپي ،ثشًٍىَػىَپي  ،اصفبگَگبػتشيه آًذٍػىَپي،
ػيؼتَػىَپي ،گبػتشػتَهي آًذٍػىَپيه صيش جلذي ،گزاسدى لَلِ ًفشٍػتَهي ،گزاسدى .)J-tube
stent implantation
intra-aortic balloon catheter insertion
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 .9پشٍػيجشّبي الپبساػىَپيه(ثِ ػٌَاى هثبل :ولِ ػيؼتىتَهي الپبساػىَپيهً ،فشٍوتَهي الپبساػىَپيه).
 .10پشٍػيجشّبي تْبجوي ساديَلَطي ( ثِ ػٌَاى هثبل :آًظيَگشافي ،آًظيَپالػتي ،ثيَپؼي صيش جلذي)
 .11پشٍػيجشّبي دسهبتَلَطي ( ثيَپؼي ،اوؼضيَى ٍوشايَ تشاپي ػويك ثبفت ّبي ثذخين)
 .12پشٍػيجشّبي تْبجوي چـوي( ثِ ػٌَاى هثبل :پشٍػيجشّبي هختلفي وِ ثب ايوپلٌت تَام هي ثبؿٌذ)
 .13پشٍػيجشّبي دّبًي ؿبهل وـيذى دًذاى ٍ ثيَپؼي لثِ
 .14اػوبل تْبجوي جشاحي وَدوبى (وـيذى ًبخي فشٍسفتِ ٍ ،غيشُ)
 .15دثشيذهبى پَػت  /صخن وِ دس اتبق ػول /هذاخالت تـخيلي دسهبًي اًجبم هي ؿَد.
 .16دسهبى الىتشٍؿَن
 .17ساديَتشاپي دس ثيوبساى اًىَلَطي
 .18ػٌگ ؿىٌي ( ثِ ػٌَاى هثبل  :ػٌگ ّبي اًؼذادي وليِ  ،وجذ).....
 .19گزاسدى وبتتش ٍسيذ هشوضي PICC
 .20گزاسدى Peg
 .21الٍاط پشيتَاى
 .22تشاوَػتَهي
 .23اوَي تشاًغ اصٍفبطيبل
 .24ؿَن ثيوبس
 .25وَلپَػىَپي ،ثيَپؼي آًذٍهتشيبل
 .26پشٍػيجشّبي تْبجوي ًبثبسٍسي
 .27ثلَن دسهبًي ػلت
 .28ختٌِ
 .29تشاًؼفَصيَى خَى
 .30ؿيوي دسهبًي
 .31ديبليضكفبلي
 .32ديبليضخًَي
 .33پالػوب فشٍص


توجه:

 .1گزاسدى ػًَذ فَلي ،ثبص وشدى ساُ ٍسيذي هحيغي ،گزاسدى لَلِ هؼذُ  ،تضسيك ٍسيذي اص پشٍػيجشّبي
تْبجوي هحؼَة ًوي ؿَد.
 .2پشٍفيالوؼي ثيوبسي ثؼذ اص هَاجِْ ٍ پشٍفيالوؼي لجل /حيي ػول جشاحي ًيبص ثِ اخز سضبيت
آگبّبًِ ًذاسد.
Circumcision
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 .3اص ثيوبساًي وِ تحت ثشًبهِ ّبي دسهبًي خبف ًظيش ( ؿيوي دسهبًي ،تشاًؼفَصيَى هىشس خَى ،پالػوب
فشٍص ،ديبليضكفبلي ٍ ديبليضخًَي) ثَدُ  ،ثِ ؿشط ثبثت هبًذى ؿشايظ ريل هي تَاى يه ثبس دس اثتذاي
ؿشٍع دٍسُ دسهبًي سضبيت گشفت ،وِ ايي سضبيت ًبهِ ثِ هذت يه ػبل اػتجبس داسد..
.i

ؿشايظ ثيوبس ،

.ii

ًحَُ دسهبى،

.iii

سٍؽ ّبي دسهبًي جبيگضيي ،

.iv

احتوبل خغش ٍ هٌبفغ ًبؿي اص سٍؽ دسهبًي،

.v

ظشفيت ثيوبس ثشاي دادى سضبيت تغييش ًىٌذ

.vi

ثيوبس سضبيت لجلي خَد سا پغ ًگيشد .
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