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مغزیمدیریت درمان بیماران سکته حاد 
724کد 
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مراقبت ودرمان بیماران سکته حاد مغزی 
برابر دستورالعمل اعتباربخشی نسل چهارم 

شناسایی و تشخیص سکته حاد مغزی در زمان طالیی در اورژانس•

ور آموزش کارکنان مرتبط در خصوص شناسایی بیماران سکته حاد مغزی به منظ•

حمایت و تسریع فرآیندهای تریاژ و مراقبت و درمان فوری بیماران

یق باال بردن سطح آگاهی  واطالع رسانی کلیه کادر درمان درهمه بیمارستانها از طر•

... برگزاری وبینار و پمفلت و 
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گروه هدف به منظور افزایش آگاهی و آموزش

(به ویژه نگهبان های اورژانس و ورودی تریاژ)نگهبانی  •

پذیرش •

خدمات•

(به ویژه پرستاران تریاژ و مقیم اورژانس) کلیه ی پرستاران •

سوپروایزرها •

منشی ، کارپردازی ، داروخانه های اورژانس : پرسنل اورژانس غیر درمانی مانند•

پرسنل سی تی اسکن •
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:اقدامات درمانی  سطح یک 

برنامهمجوزدارایبیمارستانهایبرای724کداعالم•

یبیمارستانپیشهایاورژانسودانشگاهستادبه724کداعالم•

بهوقتاتالفبدونبیمارایمناعزامداروکدغیربیمارستانهایدر

دارکدومعینمراکز

آناجراینحوهبامرتبطپرسنلآشناییازاطمینان•
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:درمانی  سطح یک ادامه اقدامات 

آنکالیدستورالعملآخریناساسبرنورولوژیمتخصصحضورواورژانسیمشاوره•

متبوعوزارتابالغی

تاخیروتعللهرگونهبدونفوریاسکنتیسیانجام•

شدهدادهتشخیص724بیماربهترومبولیتیکتزریق•

(در صورت فقدان دستگاه سی تی اسکن، پایدار سازی و اعزام بیماربر اساس آخرین دستورالعمل ابالغی وزارت متبوع) 
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:سطح دو اقدامات درمانی 

ه ریزی استمرار مراقبت با شیوه ایمن و متناسب با شرایط بیماران سکته حاد مغزی برنام•

.و ارایه شود

در بیمارستانهای ICU/SCUپس از اقدامات فوری به بخش های 724انتقال بیمار •

724مشمول برنامه 

مراقبت مستمر و مانیتورینگ بیمار توسط پرستار آموزش دیده و ویژه•

(شوداستقرار بیمار در بخش های عادی مراقبت مستمر و مانیتورینگ بیمار توسط پرستار آموزش دیده باید انجامدر صورت ) 
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یفیت خدمات آنژیو گرافی با رعایت ضوابط مربوط ،با اصول ک
و ایمنی بیمارسطح دو

تدوین دستورالعمل اطمینان از آمادگی های قبل ، مراقبت و پایش مستمر•

بیمار پس از آنژیوگرافی و آنژیو بالستی

آگاهی و عملکرد کارکنان بر اساس دستورالعمل•

بیمار حضور پزشک تا پایان آنژیو گرافی در بخش و پس از پایداری شرایط•

صدور دستور انتقال بیمار...( عالیم حیاتی ، کنترل خونریزی و)
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یت و آنژیو گرافی با رعایت ضوابط مربوط ،با اصول کیفادامه خدمات 
ایمنی بیمارسطح دو

ثبت دستورات پس از آنژیو گرافی توسط پزشک در پرونده بیمار•

راتانجام اقدامات درمانی و مراقبتی پس از انتقال به بخش بر ایاس دستو•

ویزیت بیمار توسط پزشک در بخش پس از آنژیو گرافی•
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خدمات پرستاری در اجرای صحیح خدمات آنژیوگرافی 
بیماران سکته حاد مغزی

ی اطمینان پرستار بخش جهت آمادگی های الزم قبل از انتقال بیمار به آنژیو گراف•

:مانند

...زمان ناشتا بودن،جواب آزمایشات ،شیو وحمام ،رضایت آگاهانه و

ی و انتقال ایمن بیمار براساس دستورالعمل نحوه جا به جایی درون بخش•

بین بخشی بیماران به بخش آنژیو گرافی
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پرستاری در اجرای صحیح خدمات ادامه خدمات 
آنژیوگرافی بیماران سکته حاد مغزی

ازبلقهایآمادگیلیستچکوکنترلآنژیوگرافیبخشدرپروندهومستنداتبیمار•

.دشووامضاءمهروتائیدگیرندهتحویلپرستارتوسطبایستیآنژیوگرافی

یافتهناطمینااتاقبودنآمادهازپرستارکهزمانیدربیمارانانتقالبایستیهمچنین•

راقبتمبدوناتاقدربیماران،وپذیرفتهصورتشده،انجامتجهیزاتصحتکنترلو

.نباشدمنتظر
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با سپاس از توجه شما
(724و 247کارشناس برنامه )صفرنیا 
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